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Els perseguidors de paraules. 

La Noa és una nena inquieta i molt observadora. Un matí, 
descobreix un misteri que la deixa molt intrigada: les 
paraules desapareixen…
Per resoldre aquest enigma, la Noa anirà a la biblioteca de 
l’escola. Allà començarà una trepidant història d’aventures 
plena de personatges fantàstics: apòstrofs diminuts, 
barbarismes llefiscosos... i un monstre sense nom a punt 
per destruir les paraules. 

Les maletes d’Auschwitz.

A la sala número 4 del 5è bloc d'Auschwitz hi ha una gran 
vidriera que separa el visitant de milers de maletes 
amuntegades les unes damunt de les altres. En totes hi ha 
escrit un nom, un cognom i una adreça. Aquesta és la 
història de quatre d'aquestes maletes, la història de quatre 
nois que van viure l'horror de la deportació. En Carlo, un 
apassionat dels trens que acaba convertint-los en el seu 
amagatall; la Hannah, que passa les nits comptant les 
estrelles esperant retrobar-se amb el seu germà; l'Emeline, 
que no entén per què ha de dur una estrella groga a l'abric, 
i en Dawid, que fuig del gueto de Varsòvia amb el seu 
inseparable violí.

                         
 Jo, Elvis Riboldi

L'Elvis Riboldi és un nen molt, molt especial. Uns diuen que 
és el mateix dimoni. I l'Elvis ho explica per sí mateix, sense 
estalviar-se detalls escabrosos. L'Elvis Riboldi provoca tants 
desastres com rialles als seus lectors. En aquesta primera 
entrega, l'Elvis repassa els seus records d'infantesa més 
estimats. Tres pàgines més tard se li acaben els records 
d'infantesa més estimats i comença amb els més
odiosos. I fa riure encara més.

                                



                                Rowley Jefferson, un noi superguai.

                           La historia de la Greta.

                           Set entrevistes de por.

Em dic Rowley Jefferson i aquest és el meu llibre. Ara tinc un 
diari com el meu amic Greg! Li he posat per títol Diari del 
Rowley, perquè parla de mi, un xaval superguai. També hi 
apareix molt el Greg, perquè és el meu millor amic. De 
vegades els pares em diuen coses no gaire bones sobre el 
Greg i entenc que no el veuen com jo. Jo espero que us 
agradi el meu llibre, perquè he pencat molt per fer-lo. I també 
espero que li agradi al Greg. 

Va ser un matí d’agost a Estocolm que la Greta Thunberg va 
decidir que no podia seguir ignorant més la situació del 
planeta: el canvi climàtic era molt preocupant i tothom 
actuava com si no fos el seu problema! Des d’aleshores res 
va tornar a ser igual. La Greta va començar a fer vaga tots 
els divendres per cridar l’atenció de les autoritats sobre el 
canvi climàtic. A dia d’avui ha inspirat tot un moviment que ha 
sortit al carrer per demanar mesures mediambientals urgents. 
I tu, t’hi uneixes?

En Johnny Què i la Mary Flaix són dos periodistes 
que busquen entrevistes especials. Aquest cop aniran 
a un castell molt especial, ple de gent una mica 
estranya: dones pàl·lides amb ullals que dormen dins 
de taüts, homes peludíssims com llops, i altres 
personatges. Serà un reportatge de risc, perquè el 
perill és pertot arreu. Tenen clar que el reportatge 
serà un èxit... del que no estan tan segurs és si en 
sortiran vius!


