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L’últim programa de televisió de la 
colla Morts de Fàstic no ha acabat de 
funcionar, així que decideixen canviar 
de rumb i parlar de l’atur. Però les 
opinions són diferents entre els 
membres del grup. Aquesta divisió 
provocarà problemes entre els amics i 
hauran d’esforçar-se per recuperar la 
bona entesa entre ells.

A L’ATAC! 
Anna Manso 
Cruïlla 
A partir de 10 anys 
144 pàg. / 9,95 €

INFANTIL I JUVENIL

Els secrets de la natura omplen el llibre 
d’Elin Kelsey, que es nodreix d’un text 
poètic i unes il·lustracions exquisides. 
Kelsey connecta els més petits amb el 
món natural i els ensenya que tenen 
molt a veure amb tot el que els envolta. 
El llibre és una eina plena de detalls per 
despertar la imaginació. 

ETS POLS 
D’ESTRELLES 
Elin Kelsey 
Flamboyant 
Tr. M. Subirana 
A partir de 6 anys 
32 pàg. / 16,90 €

HACHIKO. EL 
GOS QUE  
ESPERAVA 
Lluís Prats 
La Galera 
A partir de 8 anys 
152 pàg. / 16,95 €

Rere l’aparença tranquil·la del Guillem 
s’hi amaga un món agafat amb pinces. 
Una mare absent i un pare immers en 
una crisi personal fan trontollar el seu 
dia a dia, que s’acompanya d’un misteri 
per resoldre. La novel·la, que va 
guanyar el premi Joaquim Ruyra 2014, 
traspua buits i mancances amb una 
història que despulla l’ànima humana.    

UN FILL 
Alejandro Palomas 
La Galera 
A partir de 12 anys 
288 pàg. / 17,95 €

Espinosa torna al panorama literari 
amb un candidat a bestseller sobre un 
jove a punt de morir que s’escapa de 
l’hospital. La fugida el porta fins a una 
illa amb altres nois que també 
s’enfronten al món i viuen 
intensament, en una història 
crossover i positiva sobre la llibertat, 
el destí i la mort. 

EL MÓN BLAU 
Albert Espinosa 
Rosa dels Vents / 
Grijalbo 
Tr. Sílvia Pons 
A partir de 16 anys 
216 pàg. / 15,90 €

EL SO  
DELS COLORS 
Barb Rosenstock 
Juventud 
Tr. S. Tornero 
A partir de 7 anys 
40 pàg. / 15 €

COSES QUE NO 
PODREM  
EVITAR 
Verónica Sánchez 
Columna 
A partir de 16 anys 
240 pàg. / 18 €

UN HIVERN BEN 
PELUT 
E. Sierra i X. Teixidor 
Mediterrània 
A partir de 3 anys 
32 pàg. / 12,95 €

MENTIDA 
Care Santos 
Edebé 
A partir de 14 anys 
242 pàg. / 9,95 €

Il·lustrada en blanc i negre, la història 
de l’Erika és un relat d’absències, buits 
i dolor. Nascuda durant l’Holocaust, 
sobreviu quan la seva mare la fa saltar 
per la finestra d’un tren que les porta a 
un camp de concentració. La 
protagonista creix sense saber qui són 
els seus pares, però sent conscient del 
fet que li va salvar la vida. 

LA HISTÒRIA DE 
L’ERIKA 
Ruth Vander Zee 
Kalandraka 
Tr. María Luchetti 
A partir de 8 anys 
32 pàg. / 16 €
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