
 



La Historia del mundo en 25 
historias 
Javier Alonso López 
 
Descubre 25 emocionantes y divertidos 
relatos con los que te transportaràs a los 
acontecimientos más importantes de la 
historia universal. 
 
 
 
 

 

Prohibido leer a Lewis Carroll 
Diego Arboleda 
 
¿Qué tiene en común una institutriz, un 
huevo gigante, un hombre trepaparedes y 
Alicia en el país de las Maravillas? Os lo 
diríamos con gusto, però no podemos. 
Está prohibido. 
 
 
  

La Nit de la papallona 
Margarida Aritzeta 
 
Ella no els dirà res. Li han pres el mòbil i 
tot el que portava a la bossa. Li han fet 
posar aquesta bata horrible, però no els 
parlarà de les seves ganes de volar, ni 
d’en Zeljko, ni molt menys d’en Ricky. Que 
ningú es pensi que parlarà... 
  
La Princesa invisible   
Mercè Anguera 
 
És una època de canvis per a la jove Mei: 
ajudarà la seva mare a la perruqueria, 
anirà a viure amb la seva àvia i, sobretot, 
començarà a sortir amb el Sergi. La relació 
amb la mare i l'àvia  canviarà a mesura que 
vagi coneixent els secrets de les seves 
respectives històries. 
  
 
L'Escola buida  
Tahar Ben Jelloun 
 
El nou mestre de l’escola de Néant, un 
diminut poble africà, té un problema: els 
alumnes, a poc a poc, deixen d’assistir a 
classe i l’escola s’ha quedat buida. Als 
afores del poble hi ha un gran edifici blanc. 
És una fàbrica de sabates i pilotes de cuir 
per vendre als països rics.  
 
 

 

 
La Imbècil  
Mercè Company 
 
La imbècil reuneix quatre històries dures i 
crues i, alhora, molt poètiques, que 
mostren la cara més conflictiva de la 
infància i la joventut. Són narracions 
basades en fets reals, amb una clara 
voluntat de denúncia, que ens parlen d’una 
ciutat i d’un país on perviuen situacions 
dramàticament injustes i, sovint, 
desesperades. 
 

 



Històries de fantasmes  
Roald Dahl 
 
Roald Dahl presenta en aquest volum les 
catorze històries de terror que ell 
considera millors: En el conte d'E. F 
Benson trobem el terror en el metro de 
Londres; en el de Richard Middleton, a 
l'autopista de Brighton; en el del noruec 
Jonas Lie, en una salvatge tempesta 
marina; i en el de Rosemary Timperley... 
  

 
75 consells per celebrar el teu 
aniversari en gran 
María Frisa 
 
Vols celebrar l’aniversari on tu desitgis i 
que els teus pares et diguin que sí? (Ep! 
Tampoc no ens passem, no s’hi val a 
demanar Eurodisney!). Doncs, corre, 
llegeix el llibre! 
  

El Meu pare és un mafiós! 
Lluís Garcia de Oro 
 
Tot comença en el lavabo d’un bar de 
Gràcia. Mentre,l’ Aleix està pixant, un 
home amb cara de pocs amics se li acosta 
amb la intenció de clavar-li un punyal.  A 
partir d’aquest moment, el jove patirà tot 
un seguit de situacions per salvar la seva 
vida. I descobrir qui és realment el seu 
pare i a què es dedica. 
  

Goodbye Berlín  
Wolfgang Herrndorf 
 
Con su madre ingresada por enésima vez 
en la clínica de desintoxicación y su padre 
en «viaje de negocios» con su joven 
secretaria, Maik parece condenado a pasar 
completamente solo y aburrido las 
vacaciones de verano en el chalé familiar. 

 
 
Nou diari del jove maniàtic  
Aidan Macfarlane 
 
Per fi! Un llibre per a hipocondríacs i joves 
sofisticats com jo mateix! 
El vaig llegir tot d’una tirada. 
Aquí hi ha les respostes a les preguntes 
que mai no m’he atrevit a fer. 
 
 

 
 
Supervivientes detrás de las 
cámaras  
Arturo Padilla de Juan 
 
Adrián, Yaiza y Lola a duras penas han 
logrado superar las severas pruebas del 
concurso televisivo en el que participan; 
en él han tenido que sobrevivir en la selva 
amazónica, sometidos a rigurosas 
condiciones de vida. Pero cuando el 
concurso parece llegar a su fin, un 
acontecimiento inesperado obliga a 
prolongar la duració... 
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Tret de sortida  
Andreas Schlüter 
 
Ja han començat els preparatius per 
als Jocs Olímpics del col·legi d’Els 
Cinc Craks. Tot i que tenen 
possibilitats de guanyar-hi moltes 
medalles, ja des del primer dia es 
comencen a tórcer les coses. Els 
contraptemps es van acumulant de tal 
manera que sembla que algú busqui 
sabotejar-los.  

 
Cita a Rússia   

Lauren St. John 
 
Qui ho havia de dir, que l’Skye es 
convertiria en una estrella de cine. La 
Laura i el seu amic Tariq acompanyen 
el husky de tres potes al rodatge 
d’una superproducció de Hollywood 
que transcorre entre les sales i els 
passadissos del gran museu de 
l’Ermitage, a Sant Petersburg. Però 
sembla que algú s’ha proposat de 
boicoteja... 

 

Un Amic excepcional  
David Walliams 
 
Per què ha decidit ajudar el senyor 
Ferum, la Chloe? Doncs perquè és 
l'única persona al món que ha estat 
amable amb ella. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Guia de Novetats elaborada per: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Contravent 
Plaça dels Països Catalans, 4 
08410 Vilanova del Vallès 
Tel.: 938 456 910 

biblioteca@vilanovadelvalles.cat 
 
Horari: 
Matins: dimecres i dissabtes 10-14 h. 
Tardes: de dilluns a divendres de 16-20:30 h. 
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