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«Un estiu a Borneo». Garriga, Pilar. Editorial Barcanova. Barcelona

En Martí, per qüestions familiars, ha d'anar a passar l'estiu amb la seva tieta Rosa, a
Indonèsia. La Rosa és veterinària i treballa en una clínica, al costat de la selva de Borneo,
on té cura de més de 180 orangutans, amb l'ajut de cent daiaks, els indígenes de l'illa. En
Martí primer no hi vol anar, però després d'uns esdeveniments inesperats, decideix viatjar
fins a la selva, on viurà moltes aventures i coneixerà el rei dels orangutans, en Kosasi, les
mares adoptives que tenen cura dels orangutanets més petits, l'Eso, un cuidador que
l'ajudarà en les seves tribulacions, i un munt d'orangutanets amb qui passarà un estiu ple
d'emocions i vivències noves.

«Max Picard i l’enigma dels dinosaures.» Marc Boada. Ed. La GALERA

En Max passa l'estiu a la masia del seu avi. Lluny del laboratori, en plena natura, en un lloc
solitari, sembla que té tots els números per avorrir-se mortalment. Fins que un dia,
passejant per la muntanya amb els seus amics, troba una cosa que el fascinarà: fòssils de
dinosaures! Però a la muntanya també hi ha uns personatges misteriosos, liderats per una
científica d'aspecte malèvol. Les investigacions d'en Max el portaran a conèixer el món de la
paleontologia i, al mateix temps, el costat fosc de la ciència.

«Viatge al centre de la Terra.» Verne, Jules

El 24 de maig de 1863, un diumenge, el meu oncle, el professor Lidenbrock, va tornar
precipitadament a la seva caseta situada al número 19 de la Koenigstrasse, un dels carrers
més antics del barri vell d'Hamburg. La descoberta d'uns misteriosos jeroglífics entre les
pàgines d'un llibre portarà el professor Otto Lidenbrock i el seu nebot, el jove Axel, a
emprendre el viatge més al·lucinant que s'hagi fet mai: endinsar-se en les profunditats de la
Terra. Amb l'ajut d'en Hans, un guia hàbil i valent, i arriscant la seva vida a cada pas,
descobriran les meravelles que s'amaguen a l'interior del planeta.

Possibilitat de lectura online (en castellà)

https://es.wikisource.org/wiki/Viaje_al_centro_de_la_Tierra:_Cap%C3%ADtulo_1

«Vint mil llegües de viatge submarí». Verne, Jules

Vint mil llegües de viatge submarí narra un viatge fantàstic al fons marí. Una expedició
formada per científics i experts homes de mar s ́embarca per capturar un estrany i enorme
cetaci que no fa més que causar destrosses. Però l ́estrany ésser no és un cetaci sinó un
submarí prodigiós, el Nautilus. En intentar capturar la seva presa, l ́embarcació dels
expedicionaris naufraga i tres dels seus membres són rescatats pel Nautilus, que és
comandat pel capità Nemo, un personatge misteriós i torturat, que els farà conèixer els
secrets i les meravelles del fons marí, i també el millor i el pitjor de la condició humana.

Possibilitat de lectura on line (en castellà)

https://es.wikisource.org/wiki/Veinte_mil_leguas_de_viaje_submarino
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