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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.

L’Enigma de la cobra reial.

La Irene ha tornat a Londres amb el seu pare i, quan encara
no ha tingut temps de gaudir del retro- bament amb els
seus grans amics, en Sherlock i l’Arseni, un esdeveniment
torba la fràgil estabilitat de casa seva: l’Horaci Nelson,
l’insubstituïble ma- jordom de la família Adler, desapareix en
el no-res, deixant una nota breu. La Irene està convençuda
que darrere d’aquell gest inesperat s’hi amaga algu- na
cosa i decideix investigar amb els seus amics fins arribar a
les arrels en les llunyanes i fascinado- res colònies índies.

Set entrevistes de por.



La gran fuga de l’avi.

Fa molt de temps, durant la Segona Guerra Mundi- al, l’avi den
Jack havia estat un gran pilot d’avió. A dia d’avui va al
supermercat amb les sabatilles posades i de vegades ni tan sols
recorda el nom del seu nét. L’única cosa que té clara és que
detesta la residència on viu. Així que nét i avi decideixen ordir un
pla: organitzar la fuga perfecta, una fuga espectacular.

Els pesats.

L’Steve (Slim) Pickings és un noi amb un munt de problemes: té
atacs d’ansietat, se sent incomprès, els seus pares s’han divorciat
i, a més, l’han canviat d’escola. Per postres, en una visita al
laboratori on treballa el seu pare, s’infecta amb un virus que
converteix les seves preocupacions en criatures reals: els pesats,
uns petits monstres empipadors i cridaners que el persegueixen
pertot arreu. I el pitjor de tot és que sembla que només els veu
ell... Fins que la seva «malaltia» es converteix en una epidèmia
que amenaça de destruir tota la ciutat...


