
NOVETATS ABRIL 2019 

Títol: La nena que va salvar els llibres 

Autor/a: Klaus Hagerup (Il·lustrat per Lisa Aisato) 

Editorial: B de Blok, 2018 

Signatura: I** Hag 

Sinopsi: Una història meravellosa, poètica i màgica sobre l'amor pels llibres. L'Anna té 

gairebé deu anys i el que més li agrada és llegir. La seva passió és tan gran que Monsen, el bibliotecari, s'ha 

convertit en un dels seus millors amics. Un dia, el seu amic li explica a l'Anna el destí dels llibres que ningú 

vol prendre prestats de la biblioteca. Aquests llibres desapareixen, es destrueixen. Però, què passa amb els 

que viuen dins d'aquests llibres, es pregunta l'Anna, desapareixen també? Pensar que tot aquest món màgic 

i els seus habitants es poden perdre per sempre li resulta insuportable. És llavors quan Anna emprèn un 

extraordinari viatge amb una missió que ningú ha aconseguit fins ara: salvar els llibres de l'oblit. 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Feliç Feroç 

Autor/a: El Hematocrítico (Il·lustrat per Alberto Vázquez) 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: I** Hem 

Sinopsi: L’èxit supervendes en edició especial. Premio White Ravens 2015 i Premio 

Fundación Cuatrogatos. La Lloba Feroç està molt preocupada: el seu fill és bo! Ajuda a les 

velletes a travessar el carrer i prepara uns pastissos deliciosos. Horrible! Sort que el seu 

oncle el Llop ensenyarà al Petit Llop què és ser feroç. Ho aconseguirà? No és el primer llibre que té com a 

protagonista un llop, ni l’únic que va més enllà dels arquetips dels contes tradicionals, però potser, la fórmula 

de l’èxit de Feliç Feroç, cau en la justa combinació d’humor i tendresa.  

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Per què hi ha estrelles al cel? El llibre dels oficis curiosos 

Autor/a: Anna Obiols i Subi  

Editorial: Ánimallibres, 2018 

Signatura: I** Obi 

Sinopsi: Saps a què es dedica un atrapallums o un caçanúvols? Imagines per què s'han d'ensinistrar els dracs? 

Els cors trencats es poden reparar? Qui canvia el color de les fulles a la tardor? Estàs a punt d'endinsar-te en 

un catàleg únic d'oficis originals i extraordinaris que no havies sentit mai abans. T’hi atreveixes? 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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