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Un correu molt especial

| M. Pilar Isern

Alfaguara. Sèrie Blava 202 pàg. ISBN 84-8435-003-7
En Gerard és un adolescent que està a punt d’entrar a l’institut. Les circumstàncies familiars que l’envolten demanen
d’ell una forta dosi de responsabilitat. La seva determinació farà que pugui fer front a moltes contrarietats, fins que
l’arribada d’un seguit de cartes misterioses omplirà de desconcert la seva vida.

Els caçadors del sol |

Antoni Oliver Ensenyat

La Galera (col. Grumets), 88 pàg. ISBN 8424621506.
Ningú no sap on és el Sol. L'han robat, l'han segrestat o simplement està ocult? La gent es resigna a viure dins un
món de foscor i fredor i l'únic que els interessa és sobreviure. Però en Balzac, el jove protagonista de la història, sent
que ell ha de resoldre l'enigma del sol ocult i fer tornar els dies lluminosos i càlids d'anys enrere. El que no sap és
que la seva vida correrà un gran perill perquè un personatge molt malvat el controla. Tampoc no sap que l' amor
apareixerà en el camí de foscor que ha de seguir per acabar la seva missió en forma d'una jove guerrera de la nit
anomenada Zavriga. La solució final a l'enigma es resoldrà quan en Balzac descobreixi qui és ell realment. OBRA
GUARDONADA AMB EL PREMI GUILLEM CIFRE DE COLONYA 2005"

L’home que plantava arbres |

Jean Giono

Jose J. De Olañeta, 76 pàgs. ISBN 9788476516874
Un relat de sensibilitat que és un cant al desinterès i a la genrositat i que exalta l'enorme valor que hi ha en un acte
tan senzill com és el fet de plantar un arbre.

Mites grecs |

Maria Angelidou

Vicens Vives (col. Cucanya), 119 pàgs. ISBN 978-8431690915.
Recopilació de mites grecs tan interessants com Perseu, la Caixa de Pandora etc. Magnífiques illustracions, a
més, conté activitats per treballar les lectures.

Viento en los sauces |

Kenneth Grahame / Michel Plessix

The Comics and Games Art Studio, 130 pàgs. ISBN 84-607-9015-0
Una historia clásica escrita por Kenneth Grahame que ha cautivado a lectores de todas las edades, transporta a una
nueva vida con esta animada y atractiva adaptación gráfica de Michel Plessix. Este es un cuento de aventuras entre
un grupo de amigos que viven en el campo: Topo, Rata, Tejón, y Sapo y enseña el valor de la amistad y un profundo
amor por la naturaleza. En todas las aventuras los amigos se enfrentan con los peligros del bosque, el crudo invierno
y las excentricidades de todos.

El capitán Alatriste. Cómic

| Arturo Pérez Reverte

De Bolsillo 176 pág. ISBN 9788420443669
Los oscuros callejones del Madrid del siglo XVII, las tabernas en las que Quevedo, apurando botellas de vino,
escribía sus sonetos, y los corrales de comedias donde Lope de Vega reinaba por sus fueros, son los escenarios
que acogen las aventuras del capitán Alatriste, rudo y valeroso soldado que, licenciado de los tercios de Flandes,
malvive como espadachín. Junto a él, Íñigo de Balboa, compañero de andanzas; fray Emilio Bocanegra, inquisidor
implacable; Gualterio Malatesta, asesino a sueldo, o Luis de Alquézar, secretario del rey, componen el friso de
personajes que, aventura tras aventura, han convertido la saga del capitán Alatriste en un éxito sin precedentes.

La decoració de fons d’aquest full és obra dels alumnes de l’àrea de Disseny
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