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LLEGEIXO SENSE
SABER-NE

Recomanable a partir d’un any

Uribe, Verónica;
Scarlet, Narciso
[il.]. Què veus?
Ekaré, 2021.

Què veus? Un llibre de cartoné
menut, ple de tonalitats càlides i
d’il·lustracions boniques i clares,
que acostaran els primers lectors
al món que els envolta amb un text
curt en forma de petita cantarella.
Es tracta d’un conte per fer descobrir als més petits el seu entorn
més immediat, sigui al jardí de casa
o al mar.

LLEGEIXO
SENSE
LLEGIR SENSE
SABER-NE
SABER-NE
Recomanable per a totes les edats
Armengol Royo,
Marta [trad.].
Pantone colors.
Editorial
Mediterrània, 2021.

LLEGEIXO SENSE
SABER-NE

Recomanable a partir de dos anys

Susanne Berner,
Rotraut. En Litus i el
Club de les Caputxes:
missió pollet.
Flamboyant, 2021.

LLEGEIXO SENSE
SABER-NE

Recomanable a partir de dos anys

Ruifernández,
Leticia.
Dos Hermanas ~
Two sisters. A Fin
de Cuentos, 2021.

En Litus i la seva colla estan ben preocupats! No troben el pollet enlloc,
l’han buscat per tot arreu: a casa, al
jardí, al carrer, etc., però on es deu
haver amagat? La reconeguda autora Rotraut Susanne ens torna a delectar amb un nou llibre de buscar i
trobar ple de detalls quotidians. Un
llibre de cartoné amb un text breu
que acompanya molt bé la narració,
i unes il·lustracions càlides i plenes
de color. És un conte ideal per compartir amb els més petits de casa tot
jugant a buscar animalons que apareixen a cada escena. I vosaltres, els
voleu ajudar?

Dues germanes que juguen, que
s’abracen, que riuen... i que de mica
en mica van enumerant les diferents
parts del cos, amb textos rimats en
castellà i en anglès, que conviden al
joc.

APRENC A LLEGIR

APRENC A LLEGIR

Recomanable a partir de tres anys

Tallec, Olivier.
Una mica més.
Bira Biro, 2021.

L’autora il·lustra aquest petit llibre
amb aquarel·les de tons suaus i amb
formes lleugeres i poc definides. Les
imatges saben transmetre l’amor i
la complicitat que s’estableix entre
les dues nenes i mostren als infants
més petits com descobrir-se de manera pausada i divertida.
Inclou una versió en audiollibre.

Recomanable a partir de tres anys

Bonita, Raquel.
Terriblement
avorrida.
Bookolia, 2021.

Quants tons de vermell coneixeu?
Pantone és un original catàleg de
colors editat en cartoné i creat en
col·laboració amb l’empresa Pantone. El llibre explora nou colors
bàsics i vint tons diferents per color.
Els infants podran jugar a identificar cada color en una gran varietat
de matisos (vermell cirera, vermell
marieta, vermell rave, vermell vellut, vermell maó, vermell cranc...).
El llibre és una invitació a conversar sobre els colors i a observar el
món amb una percepció visual més
afinada. El disseny i el contingut formen un tot estètic i molt coherent.

Els arbres son éssers vius fràgils,
que cal cuidar i estimar sempre! I
sobretot si ets un esquirol i aquest
arbre es casa teva, i a més a més
et dona de menjar... Però a vegades
passa que trobes pinyes delicioses,
sucoses, tendres, bones... i aixxxxxx!
Un conte divertidíssim sobre l’amistat i els seus límits, meravellosament il·lustrat una altra vegada
per Olivier Tallec. Simplement gaudiu-lo!

Hi ha tardes i tardes... Però hi ha
tardes que no passen de cap de les
maneres... I són terriblement ensopides i avorrides... oi? O potser no?
Aquest àlbum, escrit amb lletra de
pal, ens convida a fer passar aquestes tardes interminables d’una manera sorprenent i divertida, només
fixant-nos en les pàgines i en com
són de divertides certes coses en les
quals no parem atenció.

APRENC A LLEGIR

APRENC A LLEGIR

APRENC A LLEGIR

Recomanable a partir de tres anys

Lecomte, Ludovic;
Bonacina, Irène.
L’Òscar i el Rusca:
la sopa de lletres.
EntreDos, 2021.

Recomanable a partir de cinc anys

Silvestro, Annie.
La rateta patinadora.
Barcelona: Blackie
Books, 2021.

Recomanable a partir de sis anys

Yoshitake,
Shinsuke.
Gotetes. Pastel de
Luna, 2021.

L’Òscar és un esquelet i té la feina
ideal per a ell: treballa a la fira, al
tren de la bruixa, espantant els passatgers. Però quan es fa de dia ha de
vigilar perquè sempre el persegueixen tot de gossos desitjosos d’emportar-se algun os seu. D’altra banda, com que en l’amistat no hi ha res
escrit, potser acabarà adonant-se
que un gos no és un mal amic... Un
llibre ideal tant per ser llegit als petits com per a primers lectors novells, amb textos curts acompanyats
d’il·lustracions molt divertides.

Posar-se una gorra i explorar és el
que més li agrada a la Lucy, la ratolineta protagonista d’aquest conte.
Tant és si és ple hivern i fa molt fred,
ella prefereix gaudir de la natura,
de la neu, de l’aventura. Li agrada
experimentar i sobretot li agradaria poder-ho compartir amb la seva
família, però no pot perquè no els
agrada l’hivern. Com ho farà la Lucy
perquè l’entenguin i s’atreveixin a
sortir fora del cau?

«El meu nom és Taro, però tothom
em diu Gotetes.» En Taro té un problema i és que, cada cop que fa pipí,
se li escapen algunes gotetes i la
mare se li empipa. Ell pensa que
deu haver-hi altres persones amb
el mateix problema i surt al carrer
decidit a trobar-les. El nostre entranyable Gotetes, si alguna cosa s’endurà, és un gran aprenentatge.

JA SÉ LLEGIR!

JA SÉ LLEGIR!

JA SÉ LLEGIR!

Recomanable a partir de sis anys

Ungerer, Tomi.
Les aventures de la
família Mellops.
Viena, 2021.

Recomanable a partir de sis anys

Johnson, Crockett.
La platja màgica.
Corimbo, 2021.

L’editorial Viena recupera, en un sol
volum, les aventures de la família Mellops, escrites i il·lustrades per Tomi
Ungerer als anys cinquanta. Els protagonistes d’aquestes històries són una
família de porquets amb ganes d’explorar el món, i això els porta sempre
a embolicar la troca i a córrer alguns
riscos. Malgrat tot, sempre tornen a
casa sans i estalvis i el final resulta ser
molt dolç. Els cinc contes d’aquesta
família sempre tenen un to amable i
divertit, molt agraït pels primers lectors. Les il·lustracions, senzilles i de
tons clars, remeten als moments essencials de la història, la qual cosa
permet seguir-ne l’argument als infants que comencen a llegir.

Una nena i un nen juguen a escriure
paraules a la sorra de la platja. El
poder dels mots en l’arena encantada fa que tot allò que escriuen esdevingui realitat. Quan la marea puja i
esborra les paraules, queda en l’aire
la màgia d’un món entre la realitat i
la ficció. L’austeritat del text i de la
il·lustració (traços senzills i expressius sobre un fons de color) crea un
ambient ideal per seguir recreant en
l’imaginari del lector tot allò que va
més enllà del llibre mateix. Crockett
és l’autor de Harold and the Purple
Crayon i els originals de La platja
màgica van ser trobats per casualitat el 2005.

JA SÉ LLEGIR!

JA SÉ LLEGIR!

Recomanable a partir de set anys

Olid, Bel.
Fora disfresses!
La Galera, 2021.

Recomanable a partir de set anys

De la Peña, Matt;
Robinson, Christian
[il.]. En Milo imagina
el món. Libros del
Zorro Rojo, 2021.

Amb l’humor magistral i tendre que
el caracteritza, Shinsuke Yoshitake
ens ha tornat a captivar.

Recomanable a partir de set anys

Baek, Heena.
Caramels màgics.
Kókinos, 2021.
En Dung-Dung és un nen solitari. Un
dia un botiguer li dona uns caramels
estranys que s’assemblen a objectes
o personatges del seu dia a dia... i
que són màgics! I és que quan se’ls
menja pot sentir els pensaments
dels objectes o de les persones als
quals s’assemblen els caramels.
Sent tot allò que costa de dir, i sent
els qui no poden parlar. Una història
senzilla i profunda que incita a ser
més valent i a no refugiar-se en la
soledat, vestida visualment amb
unes fotografies fetes a un personatge de paper maixé molt expressiu.

LLEGEIXO MOLT BÉ
Recomanable a partir de deu anys

Campoy, Ana; Ábalos,
Eugenia. Pepa Guindilla.
Nórdica Infantil, 2021.

A casa, en Pau es pot posar la seva
roba preferida: un tutú, un vestit
d’astronauta o unes ales de fada. Li
encantaria anar així a l’escola però
allà sembla que toca anar disfressat
i, a més, d’una manera ben avorrida. La família li diu que la roba no
és tan important, que ell és ell, es
posi el que es posi, però si això és
així, per què no es pot posar el que
li ve de gust? Bel Olid ens convida
d’una manera tendra i divertida a
reflexionar sobre costums, imposicions socials i prejudicis a través
d’un fet tan quotidià com la roba.

Aquest conte tracta un tema poc
comú en la literatura infantil: el viatge
que cada mes fa un nen en metro
per veure la seva mare a la presó.
Durant el trajecte en Milo observa la
gent que l’envolta i dibuixa les seves
vides. A vegades, però, cal desconfiar
dels prejudicis i de les primeres
impressions, i això és el que acabarà
fent el protagonista. Una lectura
colpidora, entranyable i que convida
a la reflexió, amb unes il·lustracions,
barreja d’acrílic i collage, de traç
senzill, molt dinàmiques, alegres i
plenes d’imaginació.

La Pepa és una nena divertida, aventurera i una mica rebel de gairebé
deu anys que té facilitat per vorejar
el caos quan fica la pota. De vegades
la proximitat del caos és previsible,
com quan juga a comprovar la gravetat escopint des d’un tercer pis,
o quan es planteja utilitzar laxant
per aconseguir que la seva família li
deixi adoptar un gat. Acompanyada
d’un ventall de secundaris molt ben
construïts, trobareu amb la Pepa
una lectura àgil i divertida.

LLEGEIXO MOLT BÉ

LLEGEIXO MOLT BÉ

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

Recomanable a partir de deu anys

Steig, William.
El gran viatge d’en
Dominic.
Blackie Books, 2021.
Segurament no hi ha res més meravellós que la curiositat i la necessitat de fugir de la rutina i buscar
noves aventures. Sovint això significa deixar enrere el que és conegut,
caminar cap endavant, sense saber
exactament on anem ni què ens
trobarem i, simplement, deixar-nos
sorprendre. El nostre protagonista,
en Dominic, ha decidit emprendre
aquest viatge, que esdevé la seva
particular descoberta del món, vivint les aventures que se li presenten durant aquest llarg camí. Us
imagineu res més fascinant?

Recomanable a partir d’onze anys

Barrenetxea, Iban.
Andanzas de un flautista
llamado Tristrás.
Nórdica Infantil, 2021.
En Tristrás és un flautista que es
guanya la vida viatjant de poble en
poble. Fins que un dia tres bruixes
transformades en corbs li regalen
una espelma i una corda i prediuen
el seu futur, que va lligat a un drac.
A partir d’aquí, tot són problemes.
Aquesta història sembla retre homenatge a la narració oral i als contes clàssics, amb encapçalaments
dels capítols que ens avancen part
del que passarà i amb un sentit de
l’humor i unes il·lustracions marca
de la casa. Una edició molt acurada.

Recomanable a partir de tres anys

Ylla.
Dos ossets.
Kalandraka, 2021.
Un àlbum amb textos i fotografies de
l’autora, una enamorada dels animals que ens presenta la història de
dos ossets nascuts a l’hivern i que
amb el despertar de la primavera
surten del cau i, desobeint la mare,
decideixen explorar el món que els
envolta. Aquesta reedició d’un llibre
del 1954 va coincidir amb el Dia Internacional dels Animals.

ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Recomanable a partir de cinc anys

Cuevas, Michelle;
Smith, Sidney [il.].
Sam, l’ombra rebel.
Joventut, 2022.

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

Recomanable a partir de set anys

Recomanable a partir de vuit anys

López-Pampló,
Gonçal; Parreño,
Fran [il.].
On va aquesta gent?
Animallibres, 2021.

Decalf, Jérémie.
La nit és plena de
promeses.
Thule Ediciones, 2021.

L’ombra d’en Sam s’ha adonat que
ja fa anys que no es desenganxa
d’ell; així són les ombres. Tot ho fa
amb ell, sempre amb ell, com ha de
ser, però l’Ombra Sam somia fer coses diferents, més alegres i divertides. Tant és així que un bon dia se’n
desenganxa i comença a fer tot el
que havia somiat. Sorprenentment
altres ombres troben el coratge
per seguir els seus somnis també i
l’Ombra Sam sap posar en valor el
somni de cadascuna. Aquesta història, per a totes les edats, ens fa
reflexionar sobre la cerca de com
volem ser a la vida, alhora que planteja el tema de la depressió infantil.

Aquest llibre ens fa sentir part del
viatge que fa encara actualment la
sonda Voyager 2. Les il·lustracions
ens descriuen el paisatge, l’ambient
que va trobant en el seu camí.
Llançada l’any 1977, la sonda Voyager 2 navega per estudiar el sistema
solar exterior i ja ha visitat Júpiter,
Saturn i Urà. A través del seu viatge
ens sentim flotant a l’espai i això ens
fa pensar en una altra magnitud, en
la grandesa impressionant que hi ha
fora del nostre planeta. És el disc
d’or realment descriptiu de la Terra
i els seus habitants? Hi ha algun tipus de vida en algun lloc de l’espai?

El text d’aquest àlbum il·lustrat s’inspira en el sermó que va fer l’any 1946
el pastor luterà Martin Niemöller per
criticar la indiferència davant el nazisme; però per desgràcia han passat
els anys i el retorn de l’autoritarisme
ha esdevingut un problema universal,
del qual hem de prendre consciència.
Perquè, tal com podreu llegir i entreveure a partir de les esplèndides il·
lustracions, no podem continuar les
nostres vides sense que ens afecti
el que els passa als altres. Tots som
vulnerables, tots juguem un paper en
la societat i en la vida dels que ens
envolten. Aquest àlbum és un al·legat clar contra la indiferència.

LECTURES JUVENILS

LECTURES JUVENILS

LECTURES JUVENILS

Recomanable a partir de dotze anys

Prats, Lluís.
Archie, el noi que
parlava amb elefants.
Columna, 2021.
Una novel·la d’històries encreuades
que ens endinsa al cor d’Àfrica per
parlar-nos de l’amistat i l’estret vincle existent entre una petita elefant
i l’Archie, un nen que és fill d’uns
colons anglesos. La seva amistat
aconsegueix perdurar malgrat la
distància i el pas dels anys. Es tracta d’una història tendra, delicada i
molt ben documentada; un relat que
denuncia la caça furtiva i defensa
aferrissadament la protecció dels
animals i del medi ambient.

LECTURES JUVENILS

Recomanable a partir de quinze anys

Martínez, Maria.
Cuando no queden más
estrellas que contar.
Destino, 2021.

Recomanable a partir de catorze anys

La Maria Joao està enamorada del
seu amic Júlio des de petita. L’arribada d’una nena nova al barri farà
que els amics es distanciïn. Convertida ja en una adolescent, marxa
del barri. Des de la distància i en un
moment de grans canvis, escriu una
carta al noi, on plasma els inicis de
la seva relació, l’amistat, l’amor, les
primeres vegades, les inseguretats,
els desenganys, el desamor, etc.

Com la resta de pobres i miserables
del París prerevolucionari, la Nina
no té cap altra opció per sobreviure
que pertànyer a un dels gremis criminals de la ciutat. Àgil, llesta i decidida, la Nina aviat es farà un nom
com a lladre. Quan la seva germana
sigui amenaçada pel cap d’un dels
gremis, la Nina lluitarà contra qui sigui i farà el que faci falta per garantir
la seva seguretat. Aventura, intriga,
emoció i un ritme desenfrenat són
els ingredients principals d’aquesta
història cent per cent addictiva.

Escrita de manera directa i descarnada, amb un toc d’humor i d’ironia,
en aquesta carta de desamor assistim a l’evolució de la jove, que de
mica en mica s’autoafirmarà i reivindicarà com a dona forta i decidida
que té molt per oferir.

JUGO AMB LES
PARAULES. POESIA

HISTÒRIES AMB
VINYETES. CÒMICS

Recomanable a partir de set anys

Recomanable a partir de cinc anys

Brossa, Joan.
Petits poemes.
El Cep i la Nansa,
2022.
Que no us enganyi el títol d’aquest
llibre perquè no conté cap poema
que sigui petit! Poesia en majúscula, setze portes a l’univers poètic de
Joan Brossa, a l’experimentació i al
joc, acompanyades de les delicadíssimes il·lustracions de Mercè Galí.

HISTÒRIES AMB
VINYETES. CÒMICS

HISTÒRIES AMB
VINYETES. CÒMICS

Granero, Nono.
Els forats de cuc.
Babulinka, 2021.

Grant, Kester.
La Corte de los
Milagros.
Alfaguara, 2021.

Pessoa, Ana.
Mary John.
L’Altra Editorial, 2021.

La Maya tenia la vida programada
des que era petita. S’havia de convertir en la primera ballarina de la
Companyia Nacional de Dansa. Una
lesió, però, trunca aquest somni i tot
al seu voltant s’ensorra. La relació
amb la seva àvia es trenca definitivament quan la fa fora de casa. Però
la troballa d’una foto en què apareix
un home que podria ser el seu pare
la porta fins a Sorrento, on coneixerà
en Lucas. Res no tornarà a ser igual.

Recomanable a partir de set anys

Recomanable a partir de quinze anys

Domínguez, Ramón;
Rodríguez, Iván [il.].
Cuc i Conill. Takatuka,
2021.
En Cuc passeja tot buscant fer amics
i troba en Conill. En Cuc de seguida
s’hi apropa amb curiositat i ganes
de fer-hi amistat, alegre i simpàtic,
però es troba amb la resistència d’en
Conill, avorrit i malcarat, que no té
interès aparent a conèixer-lo. Amb
tot i les diferències, en Cuc insisteix
a oferir-se-li com un bon amic, com
a mascota fins i tot, davant la incredulitat d’en Conill. La tossuderia de
tots dos els uneix finalment i ens
sorprenen amb un final que ens farà
reflexionar!

Com diu al manual d’instruccions
per fer poemes que tanca el llibre, el primer que cal fer si volem
fer poesia és caminar, així podrem
crear un món sota les sabates.

LECTURES PER
COMPARTIR

Recomanable a partir de tres anys

Recomanable a partir de dotze anys

Vecchini, Silvia; Sualzo,
Antonio [il.]. 21 días:
Levántate siempre e
¡inteta ser feliz!
Maeva Young, 2021.

Gozansky, Shana.
Mi primer libro de
arte: La amistad.
Phaidon, 2021.

Amb aquest còmic per a primers
lectors, Nono Granero ens convida a
fer un viatge esbojarrat i molt divertit amb en Tadeu i en Tancred, dos
talps molt curiosos que viuran una
aventura que els portarà fins a Egipte, a un camp de golf o fins i tot a
l’espai. Un nou volum de la col·lecció
Minimini de Babulinka Books, amb
una seqüència de vinyetes senzilla,
un text directe i concís, una narració trepidant i un llenguatge molt
accessible. Bones dosis d’humor i
la barreja de realitat i ficció fan que
aquest còmic esdevingui totalment
irresistible.

La Lisa fa molts anys que no sap res
de l’Ale, el seu gran amic de la infància, que va marxar del poble de
manera sobtada, i encara no sap per
què. Finalment, després de molts
anys de no saber-ne res, sembla
que es podran retrobar molt aviat.
A partir de la història d’aquests dos
adolescents, i posant el focus en el
secret de l’Ale, aquesta novel·la gràfica planteja situacions complexes,
com la soledat o el suïcidi, sense
caure en la tragèdia o la melancolia.
Ho fa des d’una mirada jove, respectant la intel·ligència dels lectors,
mostrant la realitat tal com és i deixant espai a l’optimisme.

Aquest llibre parteix d’una pregunta que ens fem sovint, sobretot en
la infància: què és un amic? O: què
és l’amistat? En aquest petit gran
àlbum celebrem un fet tan humà
com l’amistat a través d’obres d’art
contemporani d’arreu del món. Un
llibre tendre i fascinant amb el qual
tothom se sentirà identificat i que
segurament voldrem compartir amb
tots aquells que estimem.

VULL APRENDRE!

VULL APRENDRE!

VULL APRENDRE!

Recomanable a partir de cinc anys

Páramo Pino, Berta.
Fluidoteca.
Litera, 2021.

Recomanable a partir de sis anys

Recomanable a partir de nou anys

Novesky, Amy;
Morstad, Julie [il.]. La
noia en motocicleta.
Barcelona: Thule,
2021.

Duprat, Guillaume.
El llibre del temps.
Zahorí Books, 2021.

Aquest és un fantàstic llibre documental que presenta un catàleg
original de tots els fluids corporals
i que ens exposa de manera concisa, rigorosa i amb tocs d’humor la
importància de tots aquests líquids
que produeix el nostre cos. A més a
més, combina magistralment textos
breus amb esquemes i il·lustracions d’imatges realistes a tot color.
Un inventari de secrecions divertit,
que agradarà tant als petits com
als grans. Aquesta proposta apassionant i atractiva va guanyar una
menció especial al Premi BolognaRagazzi.

Guillaume Duprat explora en format
pop-up, d’una manera sorprenent
i divertida, els múltiples aspectes
del temps. Què és això tan present
arreu i tan difícil de definir i d’atrapar? El llibre del temps ens parla
del batec del cor, de la història, de
mesures i calendaris, de somnis i
d’emocions, dels moviments de la
Terra... i ens proposa una aventura
per gaudir-la sols o en família amb
el temps aturat.

Un dia Anne-France Dautheville es va
proposar complir el seu somni: escriure i viatjar per tot el planeta. Així,
l’any 1973, va començar una travessia
en moto, ella sola, i amb el mínim
equipatge possible. Malgrat les dificultats, l’Anne va aconseguir fer la
volta al món i es va convertir en la primera dona a aconseguir-ho.

VULL APRENDRE!

VULL APRENDRE!

VULL APRENDRE!

Recomanable a partir de nou anys

Mizielinska, Aleksandra.
Dame un bocado: Atlas
de sabores del mundo.
Maeva Ediciones, 2021.
Aquest llibre és una volta al món
pels cinc continents a través dels
productes i ingredients més representatius i curiosos de la cuina i la
tradició gastronòmica de 26 països
d’arreu del món. Voleu preparar una
exquisida amanida de patata típica d’Alemanya? Coneixeu quin és
el país que consumeix més salmó i
bacallà? Què és el charqui? Sabíeu
que al món es produeixen més de
mil milions de tones de blat a l’any?

Aquest àlbum, en format gran però
amb trets de quadern de viatge, recull
les vivències de l’Anne, inclou consells
pràctics per viatjar i aporta informacions curioses dels països que visita.
Ens agrada aquesta biografia perquè
ens ensenya a acostar-nos a altres
cultures, amb respecte i curiositat, i
sobretot perquè mostra la bondat i la
generositat de la gent.

Recomanable a partir de deu anys
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Romanyshyn,
Romana; Lesiv, Andriy.
En movimiento.
Barbara Fiore
Editora, 2021.
Aquest àlbum documental ens parla del moviment. I és que no hi ha
res a l’univers que es trobi en repòs.
Amb unes il·lustracions i un grafisme original i atractiu, ens parla del
moviment des de molts punts de
vista: antropològic, filosòfic, històric, astronòmic... referint-se a expedicions, migracions, les meravelles
del món.. Tot d’una manera directa i
clara, que incita a conèixer-ne més i
a buscar informació i respostes.

Un interessant catàleg de curiositats
gastronòmiques i receptes que podreu posar en pràctica a casa!

LLIBRE-JOC
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Berrio, Juan.
El libro de los juegos.
Litera, 2021.
Us agraden els jocs de paraules i
els jocs visuals? Anagrames, palíndroms, imatges amagades, efectes
òptics i moltes altres activitats omplen les pàgines d’aquest fantàstic
llibre que ens convida a jugar amb la
llengua i les imatges. Amb un format
gran i un disseny molt original, que
combina còmic i il·lustració, Juan
Berrio aconsegueix endinsar-nos en
el seu particular univers de les paraules. Una eina excel·lent per treballar a l’escola, per aprendre i per
gaudir també en família.
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Romero, Soledad.
La Barbería Club.
Mosquito, 2021.
Amb La Barbería Club viatjarem al
Chicago dels anys vint. Un assassinat misteriós en un club secret, que
s’amaga en el soterrani de la barberia, ens porta fins a una investigació minuciosa de tots els personatges per esbrinar qui és l’assassí.
Llegirem jugant i observant unes
il·lustracions molt detallades que
ens ajudaran a trobar el culpable i
que ens transportaran a les novel·
les clàssiques d’intriga i misteri de
la gran Agatha Christie.
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