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Mago por casualidad 

 
Hi havia una vegada un regne de fantasia amb 

fades, dracs, cavallers i totes aquestes coses que 

tenen els regnes de fantasia. També hi havia una 

ciutat gran a la qual s'arribava per un camí, i al 

costat d'aquest camí estava la posada de l'Ogre 

Gros. En ella treballa com a mosso el jove Ratolí, 

que un dia rep per accident els poders del malvat 

mag Calderausa. Uns poders que no sap usar i que 

el mag vol coste el que coste recuperar. Per a 

aconseguir-ho tots dos inicien un delirant viatge en 

el qual coneixeran a tota una sèrie de personatges 

extravagants i viuran emocionants aventures 

repletes d'humor. 

 

Charlie y la fábrica de chocolate 

 

El senyor Wonka ha amagat cinc bitllets d'or en les 

seues xocolatines. Els qui els troben seran els 

afortunats que visiten la seua magnífica fàbrica de 

xocolata. Charlie té la sort de trobar un d'ells i, a 

partir d'aquest moment, la seua vida canviarà per 

sempre. 
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La lección de August 

 

August té deu anys, és fan de la guerra de les 

galàxies i mai ha anat al col·legi; la seua mare ha 

estat la que s'ha encarregat de la seua educació. 

Però aquest any els seus pares han decidit que 

hauria de començar a relacionar-se amb altres 

xiquets. August no és un noi normal, almenys 

físicament, doncs té part de la cara deformada, 

però ell se sent com un més. 

Viaje al centro de la Tierra 

 

El professor Lidenbrock, que uneix a la seua 

condició de veritable savi una tossuderia sense 

límits, desxifra un vell pergamí retornant 

pacientment el seu sentit als incomprensibles 

signes que en ell es contenen. Extraordinaris perills 

de la lectura! El desxifrat d'aquell text arrossegarà 

inevitablement al mateix Lidenbrok, al seu jove 

nebot Axel i al valerós caçador Hans Bjelke fins al 

mateix centre de la Terra, poblat d'animals 

antediluvians, tempestats terribles i altres riscos 

sense major importància. 

 

 

 
Mi nombre es Stilton 

Col·lecció Geronimo Stilton.  

 

Geronimo Stilton és l'editor del Ressò del 

Rosegador, el periòdic més llegit de l'Illa dels 

Ratolins. La professió de Geronimo li farà 

viure moltes peripècies que, traslladades a la 

vida ratonil, s'assemblen molt a la vida real: 

reporters agressius, notícies exclusives, 

robatoris de manuscrits, arriscades 

expedicions... però sempre respectant «el codi 

d'honor» del bon reporter -sinceritat, igualtat i 

pau- del qual Stilton i el seu equip fan gala. 

El noi del pijama de ratlles 

 

Bruno, de vuit anys, és el fill d'un oficial nazi. En 

ascendir al seu pare, la família es veu obligada a 

abandonar la seua confortable casa de Berlín i 

traslladar-se a una zona aïllada on el solitari xiquet 

no té gens que fer ni ningú amb qui jugar. Mort 

d'avorriment i atret per la curiositat, Bruno fa cas 

omís al que la seua mare li diu. No ha d'anar més 

enllà del jardí sota cap circumstància. Però ell no li 

fa cas i es dirigeix cap a la 'granja' que ha vist en la 

distància. Allí coneix a Shmuel, un xiquet de la 

seua edat que viu una estranya i paral·lela 

existència a l'altre costat d'un filat. 
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El sobrino del mago 

 

Narnia... un lloc pel qual deambulen Bèsties 

Parlants... on espera una bruixa. 

Dos amics, víctimes del poder d'uns anells màgics, 

són llançats a un altre món en el qual una malvada 

bruixa intenta convertir-los en els seus esclaus. 

Però llavors apareix Aslan i amb la seua cançó va 

filant el teixit d'un nou món que rebrà el nom de 

Narnia. 

 

El príncipe de la niebla 

Trilogia de la boira 

 

La nova llar dels Carver està envoltat de misteri. 

En ell encara es respira l'esperit de Jacob, el fill 

dels antics propietaris, que va morir ofegat. Les 

estranyes circumstàncies d'aquesta mort només 

comencen a aclarir-se amb l'aparició d'un diabòlic 

personatge: el Príncep de la Boira. 

  
Harry Potter y la piedra filosofal 

Col·lecció Harry Potter  

 
Una sèrie de novel·les fantàstiques escrita per 

l'autora britànica J. K. Rowling, en la qual es 

descriuen les aventures del jove aprenent de màgia 

i fetilleria Harry Potter i els seus amics Hermione 

Granger i Ron Weasley, durant els anys que passen 

en el Col·legi Hogwarts de Màgia i Fetilleria. 

L'argument se centra en la lluita entre Harry Potter 

i el malvat mag Lord Voldemort, qui va assassinar 

als pares de Harry en el seu afany de conquistar el 

món màgic. 

El enigma del faraón 

 

Agatha Mistery, aspirant a detectiu amb un olfacte 

extraordinari, roda pel món amb el potiner del seu 

cosí Larry, el seu fidel majordom i el gat Watson 

per a resoldre els misteris més intricats. 

L'ENIGMA DEL FARAÓ: Egipte, Vall dels Reis. 

Un grup d'arqueòlegs està a punt de treure a la llum 

la tomba d'un misteriós faraó. Podria resultar un 

descobriment revolucionari... Llàstima que hagen 

robat la preciosa tauleta que conté les indicacions 

per a arribar a la tomba. Aquest és un cas que 

només els aspirants a detectius Agatha i Larry 

Mistery poden resoldre! 

https://lelibros.online/autor/c-s-lewis
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En el corazón del bosque 

 

Un matí, mentre els seus pares encara dormen, 

Noah Barleywater s'escapa de casa. En dejú i sense 

diners, s'endinsa en el bosc i no es deté fins a 

arribar a un poble on es troba amb la botiga de 

joguines més especial que cal imaginar-se: no sols 

les belles marionetes de fusta que poblen els 

prestatges es comporten com si estigueren vives, 

sinó que també hi ha animals, vehicles i tota mena 

d'objectes inesperats. 

Un amable ancià, que fabrica les joguines, el 

convida a menjar i intenta esbrinar el motiu de la 

seua fugida, i davant el silenci del nen, li conta la 

història de la seua vida. 

 

Buscando a Alaska 

 

Miles veu com la seua vida transcorre sense cap 

emoció. La seua obsessió amb memoritzar les 

últimes paraules de personatges il·lustres ho porta 

a voler trobar el seu Gran Potser (com va dir 

François Rabelais just abans de morir). Decideix 

mudar-se a Culver Creek, un internat fora del 

comú, on gaudirà per primera vegada de la llibertat 

i coneixerà a Alaska Young. La preciosa, 

descarada, fascinant i autodestructiva Alaska 

arrossegarà a Miles al seu món, l'empenyerà cap al 

Gran Potser i li robarà el cor... 

 

 

 

 

El Principito 

 

El Principito, és una narració curta de l'escriptor 

francès Antoine de Saint-Exupéry, que explica la 

història d'un petit príncep que parteix del seu 

asteroide a una travessia per l'univers, en la qual 

descobreix l'estranya forma en què els adults veuen 

la vida i comprèn el valor de l'amor i l'amistat. 

El diario de Anne Frank 

 

Després de la invasió d'Holanda, els Frank, 

comerciants jueus alemanys emigrats a 

Amsterdam en 1933, es van ocultar de la Gestapo 

en una golfa annexa a l'edifici on el pare d'Ana 

tenia les seues oficines. Eren vuit persones i van 

romandre recloses des de juny de 1942 fins a agost 

de 1944, data en què van ser detinguts i enviats a 

camps de concentració. En aquest lloc i en les més 

precàries condicions, Ana, va escriure el seu 

escruixidor Diari. 
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La balada del Norte (Tomo 1) 

Còmic 

 

Madrid, 1933. Tristán Valdivia, periodista sense 

periòdic, editor sense èxit i amant sense il·lusió, 

abandona la capital per a tornar al nord. Allí li 

espera el seu pare, el marqués de Montecorvo. Són 

temps difícils per al país, immers en les 

convulsions de la II República, i el vell aristòcrata 

ha de mantenir-se al capdavant del seu feu 

particular: la Companyia Minera del Nord-oest. De 

la negror de les valls mineres d'Astúries sorgeixen 

personatges lluminosos, i sota el soroll eixordador 

de les mines de carbó s'escolta el murmuri d'una 

cançó antiga. 

 

 

El geperut de Notre-Dame 

 

 

Aquesta adaptació teatral de la gran novel·la gòtica 

de Victor Hugo barreja intriga i humor per a 

transmetre als joves lectors els valors humans que 

la història del geperut Quasimodo condensa encara 

en l’actualitat. Abandonat a la catedral de Notre-

Dame de París, Quasimodo somia ser acceptat en 

la societat i trobar algú que l’estime. Serà la bella 

Esmeralda qui canvie la seua vida?  

  
Caratrista 

 

Lucía arriba a l’institut com a nova alumna quan ja 

ha començat el curs. No sembla adaptar-se massa 

bé al nou entorn, i encara menys als nous 

companys i companyes que la menyspreen i li 

posen el malnom de Caratrista.  

Només una xiquets, Carla, s’adona que la tristesa 

de Lucía amaga un problema molt important i 

decideix ajudar-la, encara que això li cause 

conflictes amb els companys. 

Déus, herois i mites de l’antiga Grècia 

 

Teseu, el minotaure, o Èdip, són protagonistes 

d'algunes de les llegendes més fascinants de la 

mitologia grega. Amb un llenguatge clar i 

entenedor, en aquest recull es donen cita diversos 

mites clàssics, a través dels quals el lector 

descobrirà les arrels literàries de la cultura que es 

va convertir en bressol de la civilització occidental. 
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Ciudades de papel 

 

En el seu últim any d'institut, Quentin no ha 

aprovat ni en popularitat ni en assumptes del cor. 

Però tot canvia quan la seua veïna, la llegendària, 

inassolible i enigmàtica Margo Spiegelman, es 

presenta a la meitat de la nit per a proposar-li que 

li acompanye en un pla de venjança inaudit. 

Després d'una intensa nit que reviva el vincle d'una 

infància compartida i sembla segellar un nou destí 

per a tots dos, Margo desapareix deixant després 

de si un estrany cércol de pistes que solament 

Quentin posseeix la clau per a desxifrar. 

La clau que obri tots els panys 

 

Còmic biografia Vicent Andrés Estellés. 


