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JUVENIL

Expedició al Congo Bwana Nyani / Alfred Sala. Bullent, 2020.

Arnau és un noi de divuit anys que viu amb els pares i dos germans més petits, i que treballa en
un taller de reparació de cadires. La seva única il·lusió és arribar al cap de setmana per passar-se
les hores mortes assegut al sofà de casa i jugar a la play. Fins que uns coneguts de la família, Mr.
Rowlands i la seva filla Mo, li fan una proposta inesperada: una expedició al cor del Congo per fer
un reportatge a un primatòleg que investiga en plena selva africana les estranyes morts d’uns
ximpanzés. Tot i que, en un principi, no li fa cap gràcia aquella expedició, l’Arnau acabarà unint-se
a l’empresa per viure tota una sèrie d’aventures entre cocodrils, elefants, ximpanzés i
caçadors furtius. Amb bon humor i unes espurnes de romanticisme, res serà igual per a
l’Arnau arran d’aquesta expedició. 



Tot o res / Francesc Gisbert. Andana, 2020.

ALERTA: Si  penses llegir  aquest  llibre,  primer et  convé mirar  aquest  vídeo, per  la teua
seguretat. Pots accedir a l'enllaç: www.totores.andana.net

Ara  ja  ningú  la  recorda,  però  fa  un  temps,  tots  sabien  qui  era  la  infuencer Lady  Flipa. 
La seua desaparició del món digital es va produir en estranyes circumstàncies que no han estat
aclarides. De la nit al matí el seu canal de YouTube va ser cancel·lat i no en va quedar cap rastre
a les xarxes socials.  Han passat uns anys i les noves generacions ja no la recorden. Però, al
darrere hi ha una història que mereix ser contada.L'autor d'aquest llibre ha aconseguit recollir el
testimoni directe de la youtuber desapareguda per revelar-nos la trepidant aventura que la va fer
recórrer el país de sud a nord, fugint d'una perillosa organització criminal.

És el moment d'apostar fort: O tot o res!

https://www.youtube.com/watch?v=gnmH0_guy2k
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