Llibres
per passar-s’ho
de por

Educació infantil

Un banquet bestial
El Bèstia ha organitzat un banquet per
compartir el Sopar amb tots els seus amics
però, a mesura que passa el temps, el Bèstia
va veient que el Sopar no és com ell es
pensava...
Autora i il·lustradora: Emma Yarlett
Núm. pàg.: 40
ISBN: 9788466146746

Un sopar de por
Agafeu els nou personatges més malvats
que hi ha, afegiu-hi un gran xef de renom
mundial, poseu-ho tot en un restaurant de
tres estrelles negres... i tindreu un sopar de
por! Aixequeu les solapes per descobrir les
croquetes d’àvia, la llet podrida amb cruixent
de formigues o l’escalivada de llangardaix. I,
sobretot, no us perdeu el plat sorpresa del
final...
Autora: Meritxell Martí
Il·lustrador: Xavier Salomó
Núm. pàg.: 38
ISBN: 9788466142120

Educació infantil

La casa encantada
Un ratpenat, un fantasma, una cuca fera, un
monstre de l’espai, un trol... Tots els animals
fantàstics de totes les tradicions del món
viuen en una casa embruixada i els has de
trobar!
Autor: Thierry Laval
Il·lustrador: Yann Couvin
Núm. pàg.: 12
ISBN: 9788466145121

La història d’en Dracolí
En Dracolí és un drac que s’estima més
cantar que no pas escopir foc com els altres
dracs. Els seus pares el renyen i ell ho passa
malament perquè se sent diferent de la resta.
Autora: Begoña Ibarrola
Il·lustrador: Santiago Aguado
Núm. pàg.: 32
ISBN: 9788466130288

Educació infantil

En Lluís no té por
En Lluís està molt trist perquè ha perdut el
seu conillet. El gos dels veïns li ha dit que
potser és a la casa de color gris del davant,
però... és una casa encantada! Hi ha un
fantasma que canta a la dutxa i una bruixa
que es renta les dents. En Lluís té molta por,
però aconsegueix deixar-la de banda perquè
té moltes ganes de trobar la seva mascota.
Ho aconseguirà?
Lletra de pal

Autora: Carmen Gil
Il·lustradora: Julia Seal
Núm. pàg.: 32
ISBN: 9788466144094

En Lluís caça fantasmes
A en Lluís li encanten les històries de
fantasmes. Al jardí de casa se senten
uns sorolls molt estranys. Potser hi ha un
fantasma de veritat? O és algun personatge
estrany que demana ajuda?
Autora: Carmen Gil
Il·lustradora: Julia Seal
Núm. pàg.: 32
ISBN: 9788466147798

Lletra lligada

Educació primària

Un món ple d’històries
de por
Un llibre de contes i llegendes de diversos
països sobre fantasmes, esquelets, bruixes,
aparicions, ogres, esperits, gegants...
Brrrrr, quina por!
Autora: Angela McAllister
Il·lustradora: Madalina Andronic
Núm. pàg.: 128
ISBN: 9788466148429

El llogater fantasma
La Piper és una noieta molt espavilada i molt
manetes que malviu pels carrers de Londres
i que ha muntat un robot, el Max Ferralla.
Un bon dia, troben Lord Mortimer, un noiet
ric i antipàtic que hagut de fugir de casa
seva perquè hi havia fantasmes. Tots tres,
amb l’àvia difunta del lord, passaran moltes
peripècies i acabaran formant la banda dels
Caçamalsons, un equip de caçadors de
fantasmes victorians.
Autor: Pedro Mañas
Il·lustradora: Luján Fernández
Núm. pàg.: 196
ISBN: 9788466148160

Educació primària

L’ermita dels esperits
El Pablo ha conegut una noia molt misteriosa
que sempre apareix als llocs més inesperats.
El més curiós és que els altres cosins no
aconsegueixen trobar-la. Potser l’han
segrestat? O és una noia fantasma? O la
lladre del retaule de l’església! Un nou misteri
pels Cosins, SA, la millor agència de detectius
del món!
Autora: María Menéndez-Ponte
Il·lustradora: Claudia Ranucci
Núm. pàg.: 272
ISBN: 9788466146319

La bruixa de Cadaqués
La bruixa de Cadaqués, cada vegada que
apareixia, feia bufar una tramuntana terrible.
I, llavors, ningú no podia sortir de casa. Un
dia, els gats, farts de patir, van anar a veure el
senyor Dalí, el pintor dels bigotis llargs, que
va tenir una idea genial per desempallegar-se
d’aquella bruixa bruixota.
Autor: Miquel Berga
Il·lustrador: Lluís Farré
Núm. pàg.: 48
ISBN: 9788466138758

Educació primària
Misteri a Moltmort
La Martina, la Daniela i el Joan, juntament amb els
seus pares, se’n van de vacances a una masia dels
afores de Moltmort. De seguida fan amistat amb
l’Adrià, el net del Frederic, l’amo de la masia on s’han
instal·lat, que els porta a visitar el castell del poble.
Però la Daniela veu una ombra fantasmagòrica i
l’Adrià sent sorolls misteriosos. Per això, juntament
amb el Marc i la Julieta, uns amics de l’Adrià,
decideixen tornar al castell l’endemà per investigar
què passa. El que no s’esperen és que trobaran
un passadís subterrani abandonat i una cambra
secreta... i que faran un descobriment sorprenent.
Autora: Elisenda Roca
Il·lustrador: Jordi Vila Delclòs
Núm. pàg.: 184
ISBN: 9788466142007

Il·luminapor
Un llibre fascinant amb visors de colors per
viatjar per tot el món i descobrir els llocs
considerats més terrorífics i fantasmagòrics
amb les seves històries i llegendes
horripilants.
Autora: Lucy Brownridge
Il·lustrador: Carnovsky
Núm. pàg.: 64
ISBN: 9788466146791

ESO

Els homes de les cadires
Set homes vestits de negre duen cadascun
una cadira. Està a punt de passar una
desgràcia. Ningú no veu els homes llevat
d’en Sergi, el protagonista de la novel·la,
que intenta resoldre l’enigma que s’amaga
darrere aquestes visions.
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustradora: Àngels Ruiz
Núm. pàg.: 192
ISBN: 9788466140256

Assassinat a la casa de nines
L’Amy està farta de fer-se càrrec de la seva
germana i, una tarda, decideix anar-se’n a
passar uns dies a la vella mansió de la seva
família. Allà hi viu la seva tieta Clare, una dona
amb el caràcter una mica fort. Durant la seva
estada, l’Amy descobreix la casa de nines de
les golfes i el misteri que l’envolta. Les nines
es mouen soles! L’Amy descobreix que els
seus besavis van ser assassinats però mai no
es va arribar a saber qui els va matar. Haurà
de resoldre el misteri!
Autora: Betty Ren Wright
Il·lustradora: Manu Montoya
Núm. pàg.: 192
ISBN: 9788466143486

ESO

La veu dins la paret
La Valentina vol saber el nom de l’ocell que
al matí se li ha aturat al costat. Aquest fet
aparentment insignificant té conseqüències
inimaginables, ja que la porta, a ella i als
seus amics Tashi i Hèctor, al Gran Teatre
Barona, on diuen que hi ha un fantasma. I
allà s’adonen que en aquell edifici abandonat
s’amaga el misteri que durant anys ha
enfosquit la vida de la ciutat de Chassburg.
Autora: Llanos Campos
Il·lustradora: María Simavilla
Núm. pàg.: 192
ISBN: 9788466148528

La música del diable
PREMI GRAN ANGULAR 2020

Una desaparició misteriosa, codis ocults,
música malèfica i l’amenaça del diable present
a tot arreu.
L’avi de Sara, un músic molt prestigiós, ha
desaparegut. En l’última carta que va escriure
hi ha un missatge estrany i un codi QR per
desxifrar. Aquest només és el primer enigma. El
que més inquieta Sara és la constant aparició
de referències al diable i la certesa que el seu avi
estava molt espantat abans de desaparèixer.
Autor: Silvestre Vilaplana
Núm. pàg.: 136
ISBN: 9788466148788

ESO
La balada del funicular miner
L’Alda arriba com a professora de matemàtiques a
la vall de Tamasca, una zona d’alta muntanya on les
comunicacions a l’hivern són molt difícils. Arrossega
un passat fosc que li ha deixat com a seqüela una
greu coixesa. Allà, a l’ombra del vell funicular miner
que domina la vall, haurà d’iniciar una nova vida. De
seguida coneix uns quants personatges peculiars del
poble: l’Agneta, una trementinaire que prové d’una
família de bruixes; l’Isaïes, el veterinari sempre actiu;
el rus misteriós que viu en una mansió una mica
allunyada del poble i sobre el qual corren mil rumors;
o la Mei, una adolescent enigmàtica d’estètica gòtica,
fascinada per la licantropia.
Paral·lelament a l’arribada de l’Alda, una bèstia
salvatge i sanguinària comença a rondar la vall a les
nits i a sembrar el terror.
Autor: Pau Joan Hernàndez
Núm. pàg.: 160
ISBN: 9788466143394

Sis cors a l’altra banda del
mirall
Què passaria si un mag misteriós t’enredés en
una trama diabòlica ordida per una certa Muriel?
I si aquesta Muriel t’observés des que has dit el
seu nom, disposada a fer-te regals que no has
demanat, regals que podrien capgirar la teva
vida? Només cal que recordis una cosa: per més
que tanquis la porta, la Muriel té totes les claus.
Totes.
Autor: Josep Sampere
Núm. pàg.: 192
ISBN: 9788466137683

