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Carolina Lozano
La cazadora de profecías

Barcelona: Pegasus, 2008; Las sendas de la profecía, 1

En un món on els secrets de 
la màgia ja no són propietat 
exclusiva del elfs, Eyrien, 
Dama de la Nit i Caçadora 
de profecies, es trobarà en 
la disjuntiva de ser fidel al 
seu poble i matar al príncep 
i a l’Alt humà que amenacen 
de destruir els elfs aliats al 
terrible Nigromant, o 
complir la promesa que feu 
temps enrere i  protegir-los 
del mal.



Laura Gallego
El libro de los portales

Barcelona: Minotauro, 2013

Els pintors de l’Acadèmia dels 
Portals de Darusia són els 
únics que saben dibuixar els 
portals de viatge, la xarxa de 
comunicacions i transport 
d’aquest món. Tàbit, estudiant 
de darrer curs de l’acadèmia, 
rebrà l’insòlit encàrrec de 
pintar un portal per a un 
pagès, sense imaginar la trama 
d’intrigues i secrets a que es 
veurà enfrontat. 



Erlend Loe; traducción de Cristina Gómez-Baggethun

Naíf, súper 
Barcelona: Nordica libros, 2013

Erlend Loe traça en aquesta 
novel·la un retrat generacional 
de la joventut dels anys 90, 
que segueix sent plenament 
actual. El protagonista no té 
nom, no estudia i tampoc 
treballa; ocupa el seu temps 
en alguna cosa tan ingenu i 
important com buscar-se a si 
mateix.



Lucy & Stephen Hawking
El origen del universo

Barcelona: Montena, 2012

Amb  les  aventures  de  
George  i  Annie, el prestigiós 
científic Stephen Hawking i la 
seva  filla  Lucy han  
aconseguit  acostar  als  petits  
i  als  joves  les meravelles  i els 
secrets de l ‘Univers, i ens han 
mostrat que la ciència també 
pot ser  un viatge divertit i  
apassionant.  Si  voleu  viure  
altres  històries  seves  podeu  
llegir  també  La  clau secreta  
de l’Univers o El tesoro
cósmico.

http://laslecturasdeguillermo.files.wordpress.com/2012/10/el-origen-del-universo.jpg


Carles Batlle
Karvadan. La llegenda de l’impostor

Barcelona: La Galera, 2012

És el primer volum d' una saga 
fantàstica ambientada a l'Alta
Garrotxa , de la ploma de 
l’escriptor barcelonès Carles 
Batlle. Un Fantasy 
impressionant, digne
d’acompanyar als millors
clàssics del gènere.



Michelle Paver
Déus i guerrers 1

Barcelona: La Galera, 2012

Déus i guerrers és el primer volum de 
la nova saga de Michelle Paver, autora 
d'èxit als Estats Units amb més de 2,5 
milions de llibres venuts. Una novel·la 
d'aventures situada en el turbulent 
món de l'edat de bronze; una època 
en què el domini dels metalls marcava 
la diferència entre la supervivència i la 
desaparició, entre el poder i la 
submissió. Entre grans dosis d'acció, 
carruatges, vaixells, esclaus, guerrers, 
mites, amor i màgia, un noi i una noia 
lluiten per sobreviure. Una història 
plena d'acció, amb carruatges, 
vaixells, esclaus, guerrers, mites i 
màgia.



Brian Selznick
Maravillas

Madrid: SM, 2012.

Un novel·la gràfica de l’aclamat
autor de La invenció de Hugo 
Cabret. Dues histories 
paral·leles i contades amb estils 
diferents fins que es fonen en el 
desenllaç d’una historia sobre 
l’amistat, la vida, la 
comunicació, l’univers... i altres 
meravelles. L’autor juga amb les 
paraules i els traços per dibuixar 
un relat, en blanc i negre, sord 
però no mut i amb uns dibuixos 
muts que no callen.



A. C. H. Smith
Dentro del laberinto

Madrid: Nocturna, 2010.

Per increïbles perills i 
innombrables fatigues, la Sarah 
s'ha d'obrir camí cap al castell
més enllà de la Ciutat dels
Goblins i recuperar al nen que 
l'han robat. Aquesta novel·la, 
que desborda fantasia, està
basada en el guió original de la 
pel·lícula de Jim Henson.


