
 

CANOSA, Oriol..  L’illa de Paidonèsia.  

Il·lustr. Gabriel Salvadó. La Galera  
 

En Nicolau, el  protagonista,  de nou anys,  abandona el 

creuer que comparteix amb els pares, cansat 

d 'aguantar les seves discussions,  i  s ' instal·la en una 

i l la deserta del Carib. Des d 'allà, fa crides als infants 

del món per tal que el segueixin en la creació d 'un 

país on només els nens hi  t indran cabuda.  De mica en 

mica,  l 'i lla s 'omplirà d ' infants i  fundaran Paidonèsia,  

un estat que construiran amb peticions ben 

poca-soltes,  i  que serà reconegut fins i tot  per les 
Nacions Unides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DAYLON, Patrick: MAROIS, André.  El 

lladre d’entrepans.  

Trad. Coral Romà.. Cruïlla 
 

En Martí està fart que li desaparegui l’entrepà de 

la seva carmanyola.  D’un temps cap aquí,  cada dia 

algú li  pispa. El  l ladre no és pas ximple,  els 

entrepans del  Martí són boníssims! Aconseguirà 

enxampar-lo? 

Novel·la gràfica d’humor, escrita d’una manera 

molt  planera i directa,  amb i l ·lustracions molt 

suggeridores que capten els elements essencials de 
la trama. 

 

 

 

 



KUHLMANN, Torben. Amstrong, 

L’agosarat viatge d’un ratolí a la 

Lluna. 

Trad. Susana Tornero. Editorial 

Joventut 
 

Un petit ratol í persegueix el  gran somni 

d’arribar a la lluna i  tornar -ne. Com a bon 

científic que és,  l ’observa cada nit i  ho vol 

compart ir amb la resta de ratol ins de la ciutat .  

Tanmateix,  els col·legues no en voldran saber 

res de tot al lò  i ,  malgrat aquest  primer fracàs, 

decidirà no perdre el  coratge i acceptar una 

misteriosa invitació.  

Tenaç i  valent , el  rosegador aventurer viat jarà, 

estudiarà i indagarà com fer real itat el  seu desig:  

ser  el  primer ésser viu en trepit jar  el  nostre 

misteriós satèl·l it .  Ho aconseguirà?  

Un àlbum detall ista i  magníficament il ·lustrat 
sobre el veri table «cas Armstrong».  

 


