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ALMODÓVAR, Antonio R. 
El bosque de los sueños 
Fuenlabrada: Anaya, 2006, 524 p. 
Hi havia una vegada un bosc on vivi-
en éssers meravellosos de tota me-
na, inclòs el mag Gran Aj, capaç de 
ser ancià i jove al mateix temps. Cinc 
somnis connectats misteriosament 
entre ells succeeixen en aquest 
bosc. Un lloc que ens resulta estra-
nyament familiar... 
 

 

BARCELÓ, Elia 
Cordelluna 
Barcelona: Edebé, 2007, 344 p. 
Mil anys enrere, una història d’amor 
va quedar tallada per una maledic-
ció. Un poder tan maligne que havia 
aconseguit retenir els seus esperits 
generació rere generació. I mentres-
tant, els amants esperen... condem-
nats a retrobar-se i a perdre’s per 
culpa de la gelosia i l’odi. 
 

 

BATLLE I JORDÀ, Carles 
Kàrdavan 
Barcelona: Kimera, 2012, 567 p. 
Tot un poble espera un salvador, 
Sigurn, el Kàrdavan, que ha de venir 
d’enllà de la mar. Però no arriba. La 
Lia, la filla del rei, no creu en aques-
tes històries. Fins que un dia, apareix 
un noi misteriós que domina les fe-
res i té el poder de curar. És real-
ment  Sigurn? O és un altre impos-
tor? 
 

 

BELL, Hilari 
Perryn y la profecia del mago 
Barcelona: Versátil, 2010, 189 p. 
Els llibres de Perryn són la millor 
arma per aturar al drac que està 
destruint el regne i al mateix temps 
guanyar-se el respecte del seu pare. 
Per aconseguir-ho només necessita-
rà tres coses: un unicorn, un autèn-
tic joglar i una espasa especial... Una 
novel·la que molts situen entre Les 
cròniques de Narnia i Com entrenar 
al teu drac. 
 

LITERATURA FANTÀSTICA 

JUVENIL 
Criatures de llegenda, monstres horripilants, valentes heroï-

nes i paratges propis del món dels somnis. Aventures pobla-

des per éssers de tota mena: des de portadors de llum fins a 

avatars de la més negra foscor. Passant per gent humil que 

haurà de viatjar per mirar de trobar el seu lloc al món. 

Atreveix-te a acompanyar-los i descobrir el teu propi destí! 
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BRENNAN, Herbie 
El portal dels elfs 
Alzira: Bromera, 2004, 404 p. 
Pyrgus és el príncep hereu del regne 
dels elfs. Però uns conspiradors in-
tenten matar-lo. Per salvar la vida, 
es veu obligat a viatger per un portal 
al món dels humans. Però res surt 
com hauria i Pyrgus haurà de fer 
nous amics i aliances per tornar a 
casa i fer fora a les forces del mal. 
Ho aconseguirà? 
 

 

BURRIDGE, Jay Jay 
Supersaurs: L’estegobruix 
Barcelona: Estrella Polar, 2018, 334 
p. 
Carter Kinsley va créixer entre rap-
tors. Quan arriba amb la seva família 
a la reserva que la seva àvia té a Ke-
nya on viuen els estegosaures, la 
tranquil·litat durarà poc. Els  furtius i 
els buscadors de diamants sense 
escrúpols intentaran aconseguir el 
control. 
 

 

CANAVAN, Trudi 
El gremio de los magos (Crónicas 
del mago negro) 
Barcelona: Debolsillo, 2010, 444 p. 
Cada any els mags d’Imardin duen a 
terme una gran porga pels carrers de 
la ciutat: expulsen a rodamons, bus-
ca vides i pobres. Però un dia, Sonea, 
una jove humil, aconsegueix sense 
saber com traspassar les defenses 
dels mags. El seu poder és una ame-
naça imperdonable a l’ordre esta-
blert. 
 

 

CARRANZA, Maite 
Màgia d’una nit d’estiu 
Barcelona: Edebé, 2009, 509 p. 
Es pot créixer en un sol dia dos anys, 
deu centímetres, dues talles de sos-
tenidors i trenta punts de coeficient 
intel·lectual? Això és el que ha de fer 
la Marina per suplantar la seva ger-
mana Àngela durant un estiu a Du-
blín. Humor, amor i fantasia en 
aquesta esbojarrada comèdia en la 
qual ningú no és qui sembla. 
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CARRANZA, Maite 
El clan de la lloba 
Barcelona: Edebé, 2006, 382 p. 
Des de temps immemorials, els clans 
de les bruixes Omar han viscut ama-
gades i esperant l’arribada de l’elegi-
da per la profecia. Ara els astres con-
firmen que aquest moment està a 
punt d’esdevenir-se. L’Anaïd, que ha 
viscut apartada en un poblet del 
Pirineu, no sap quins són els secrets 
que afecten les dones de la seva 
família... Fins ara. 
 

 

CARRANZA, Maite 
L’esperit dels gels 
Alzira: Bromera, 2010, 311 p. 
Tot comença a Groenlàndia, el país 
del fred. Una jove anglesa, un capità 
de vaixell, un esquimal i un esperit 
dels gels es troben en una nit màgi-
ca. L’atzar els empeny a emprendre 
un viatge fascinant mentre fugen 
d’un antropòleg obsedit a capturar 
éssers mítics per convertir-los en 
peces de museu. 

 

CASHORE, Kristin 
Graceling 
Barcelona: Empúries, 2009, 420 p. 
En un món poblat de gracelings, per-
sones amb poders especials, la Katsa 
arrossega una dura càrrega: el do de 
matar. Amb només setze anys, és 
utilitzada pel pèrfid oncle Randa 
perquè li faci la feina bruta. La Katsa 
ni s’imagina el tomb que farà la seva 
vida quan conegui en Po, el valent 
príncep de Liènid. 

 

CLARE, Cassandra 
Ciudad de hueso (Cazadores de 
sombras) 
Barcelona: Destino, 2009, 505 p. 
Al Pandemonium, la discoteca de 
moda de Nova York, la Clary segueix 
un atractiu noi de cabells blaus fins 
que presencia la seva mort a mans 
de tres joves amb estranys tatuat-
ges. Des d’aquella nit, el seu destí 
s’uneix al d’aquests tres caçadors 
d’ombres... 
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CLARE, Cassandra 
Ángel mecánico (Cazadores de som-
bras. Los orígenes) 
Barcelona: Destino, 2010, 443 p. 
Tessa Gray està disposada a trobar al 
seu germà. Per això, anirà a Londres, 
on serà raptada per membres de 
l’organització secreta Club Pandemò-
nium. Serà rescatada pels Caçadors 
d’Ombres i haurà de triar entre en 
Jem i en Will... 
 

 

COLLINS, Suzanne 
Las tierras bajas 
Barcelona: Molino, 2011, 295 p. 
Gregor té 11 anys i viu a Nova York. 
Un dia d’estiu, ell i la seva germaneta 
cauen per accident per un forat de 
ventilació del seu edifici. I aquí co-
mença l’aventura. De sobte, arriba-
ran a un món tenebrós i desconegut: 
les terres baixes, on humans pàl·lids 
conviuen amb escarabats, aranyes i 
ratpenats. 
 

 

CONNOLLY, John 
Las puertas del infierno 
Barcelona: Ediciones B, 2010, 300 p. 
Samuel Johnson és un nen curiós i 
amb idees una mica extravagants. 
Tant és així, que decideix celebrar 
Halloween una setmana abans per 
demostrar iniciativa. Fent-ho, s’assa-
bentarà que alguna cosa estranya i 
perillosa està succeint al soterrani 
dels seus veïns... 
 

 

CURLEY, Marianne 
El círculo de fuego 
Barcelona: Salamandra, 2007, 254 p. 
La família de Jarrod està marcada 
per un terrible encanteri i, per aca-
bar amb ell, haurà de viatjar al pas-
sat amb la seva amiga Kate per in-
tentar contactar amb els seus avant-
passats. A més de viure grans aven-
tures i fer front a grans perills, naixe-
rà alguna cosa més que una simple 
amistat. 
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ENDE, Michael 
La historia interminable 
Barcelona: Círculo de lectores, 1991, 
400 p. 
El Regne de la Fantasia està en perill: 
aviat desapareixerà. Només un nen 
de l’altre costat, de la realitat, podria 
evitar-ho. En Bastian. Acompanyat 
del guerrer Atreyu i de Fújur, el drac 
de la sort, viuran mil aventures per 
intentar salvar la innocència, les es-
perances, somnis i il·lusions dels dos 
mons. 
  

 

ENDE, Michael 
Momo 
Barcelona: Círculo de lectores, 1989, 
230 p. 
Momo és una nena amb la merave-
llosa capacitat d’escoltar als altres i 
vol ajudar als altres a ser millors per-
sones. Especialment quan els homes 
grisos decideixen apoderar-se d’un 
dels béns més preuats que posseei-
xen les persones: el seu temps. 
  

 

FARMER, Nancy 
El mar de los trolls 
Barcelona: Destino, 2006, 476 p. 
Tensió, acció, màgia i valor acompa-
nyen a Jack, el noi saxó que, amb la 
seva germana Lucy es veurà obligat a 
servir com a esclau a les ordres d’O-
laf, el viking que ha saquejat la seva 
aldea. Una gran odissea èpica els 
espera, amb perills, arriscades pro-
ves i personatges sinistres. 
  

 

FISHER, Catherine 
Incarceron 
Barcelona: Molino, 2010, 510 p. 
Imagina una presó tan gran que té 
cel·les, galeries, boscos, ciutats i 
mars. Imagina un pres sense records. 
Imagina a una jove condemnada a un 
matrimoni pactat i vivint en una soci-
etat anacrònica on ningú sap res 
d’Incarceron. 
  

 

FUNKE, Cornelia 
Carn de pedra 
Barcelona: Estrella Polar, 2010, 350 
p. 
Durant anys, en Jacob Reckless ha 
gaudit dels secrets i dels tresors que 
s'amaguen darrere del mirall. Ara 
caldrà que posi a prova tot el que ha 
après. En John, el seu germà petit, 
l'ha seguit, i la màgia negra el con-
vertirà en una bèstia si en Jacob no 
troba la manera de salvar-lo. 
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FUNKE, Cornelia 
Corazón de tinta 
Madrid: Siruela, 2004, 598 p. 
Quan Mo, el pare de Meggie, saluda 
a un estrany visitant, ella percep un 
perill segur... així que fugiran al sud, 
a casa de la tia Elinor, propietària 
d’una de les biblioteques més fasci-
nants. El que aviat descobrirà la 
Meggie és que el seu pare té un po-
der: el poder de donar vida als per-
sonatges dels contes quan els llegeix 
en veu alta. 
  

 

GALLEGO, Laura 
Mandrágora 
Madrid: Pearson/Alhambra, 2006, 
164 p. 
Cornelius, el savi de la cort del rei 
Héctor, ha desaparegut. En Zacarías 
arriba acompanyat de la seva filla 
Miriam. Però les conspiracions no 
s’aturen a la cort i aviat els dos es 
veuran implicats en una trama d’am-
bició, venjança i màgia negra. 
  

 

GALLEGO, Laura 
La resistència (Memorias de Idhun) 
Barcelona: Cruïlla, 2004, 556 p. 
A Idhún, el planeta dels tres sols i les 
tres llunes, Ashran el nigromant s’ha 
fet amb el poder. Aquí a la terra, un 
guerrer i un mag exiliats han format, 
juntament amb en Jack i Victoria, 
dos nens terrestres, la resistència. 
Però l’assassí Kirtash, enviat a la Ter-
ra per Ashran, intentarà matar-los 
abans que puguin intentar res... 
  

 

GALLEGO, Laura 
El libro de los portales 
Barcelona: Minotauro, 2013, 491 p. 
Els pintors de l’Acadèmia dels Portals 
són els únics que saben com s’han 
de dibuixar els portals de viatge: la 
xarxa de comunicació més important 
de Darúsia. Quan en Tabit, rep un 
encàrrec, no imagina que està a punt 
de veure’s involucrat en una trama 
d’intrigues i secrets que podria re-
moure els mateixos pilars de la insti-
tució. 
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GALLEGO, Laura 
L’emperadriu dels eteris 
Alzira: Bromera, 2007, 297 p. 
La Bipa no creu en els contes de fa-
des. Però l’Aer, fascinat per la llegen-
da de la mítica Emperadriu, vol 
conèixer aquell món de gel banyat 
per la llum d’un estel blau. Per això 
inicia un perillós viatge en què haurà 
d’arriscar la seva vida... i de la Bipa, 
que el seguirà d’amagat. 
 

 

GALLEGO, Laura 
Finis mundi 
Barcelona: Cruilla, 2009, 262 p. 
França. Any 997. Michel, un monjo, 
decideix embarcar-se en una aventu-
ra contrarellotge. Segons les revela-
cions d’un ermità, la fi del món s’a-
costa i només hi ha una manera de 
salvar la humanitat: invocar a l’Espe-
rit del Temps. Però per fer-ho, abans 
haurà de trobar les parts de la Roda 
del Temps. On són? Ningú ho sap... 
 

 

GORDON, Roderick 
Túnels 
Barcelona: Empúries, 2007, 444 p. 
En Will Burrows té catorze anys i viu 
a Londres amb la seva família. Té una 
gran passió per l'arqueologia, i quan 
el seu pare desapareix sobtadament 
a sota d'un túnel, decideix investigar 
amb el seu amic Chester. Però ben 
aviat es trobaran en les profunditats 
del subsòl, on desenterraran un obs-
cur i terrorífic secret... 
 

 

HANNIBAL, James R. 
El Gabinet dels objectes perduts 
Barcelona: Kimera, 2017, 317 p. 
En Jack és un noi de tretze anys que 
troba coses. No només guants o mit-
jons perduts, sinó també coses que 
la gent normal no podria trobar mai. 
Objectes misteriosos. Artefactes mà-
gics. L'únic dubte és, podrà en Jack 
trobar el seu pare que ha desapare-
gut en estranyes circumstàncies? 
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HILL, Stuart 
El grito de las tierras de hielo 
Barcelona: Salamandra, 2006, 445 p. 
La jove Thirrin es converteix en la 
sobirana de les Terres de Gel. Però 
aviat seran atacats pel veí Imperi del 
Polipontus. Thirrin haurà de plantar 
cara a l’invasor, arribant a aliances 
amb criatures com els vampirs, els 
homes llop o fins i tot els llegendaris 
i nobles  lleopards gegants. 
 

 

LEWIS, C. S. 
Las Crónicas de Narnia 
Barcelona: Destino, 2006, 523 p. 
Edició integral de les set cròniques 
sobre Narnia. Aquest món màgic ha 
deixat una petjada profunda a múlti-
ples generacions de lectors. Tot grà-
cies a la curiositat, admiració i talent 
de l’autor per retratar un lloc de fan-
tasia on sempre voldràs tornar. 
 

 

LLONGUERAS, Joan 
Kadingir 
Barcelona: Roca, 2006, 365 p. 
Ishtar hereta d'una àvia arqueòloga 
el tron d'una de les sis races del pla-
neta Ki, una dimensió paral·lela a la 
terra a la qual es pot viatjar gràcies a 
la tecnologia Kadingir. L'afortunada 
nova reina haurà d’enfrontar-se a 
Usumgal, senyor de Zapp, qui voldrà 
evitar la seva presa de possessió. 
 

 

LONDÁIZ MONTIEL, Joaquin 
Elliot Tomclyde 
Barcelona: Montena, 2006, 317 p. 
Elliot té 12 anys. La seva vida és nor-
mal fins que coneix a un mag durant 
unes colònies. Aquest el portarà fins 
al món màgic de Hindenwood, on 
viuen els grans mags dels quatre 
elements: aigua, terra, aire i foc. 
L’Elliot descobrirà que ell també té 
poders. Però per accedir a l’escola de 
mags, haurà de passar una misterio-
sa prova... 
 

 

M. R., Marisa 
Ángel de sangre 
Barcelona: Caligrama, 2018, 437 p. 
Laius és un jove vampir amb inquie-
tud per saber més dels seus orígens. 
Això el durà per un viatge ple de traï-
cions, pors i descobriments insospi-
tats. Però al mateix temps la presèn-
cia d’una fascinant jove humana 
trastocarà encara més la seva exis-
tència. 
 



10 

 

 

MACNISH, Cliff 
El maleficio 
Barcelona: Destino, 2007, 228 p. 
Dos germans, la Raquel i l’Eric, han 
estat segrestats per la bruixa per 
convertir-los en esclaus. Però Raquel 
descobreix que té poders: pot con-
vertir-se en una ploma o volar sobre 
un mussol! Ella es convertirà en l’úni-
ca esperança de salvació per a tots 
els nens esclaus. 
 

 

MALLORQUÍ, César 
La porta d’Agartha 
Barcelona: Edebé, 2003, 289 p. 
Combinació de novel·la bèl·lica i de 
fantasia i misteri. Els mateixos perso-
natges que van protagonitzar com a 
herois la Segona Guerra Mundial 
reapareixen quasi seixanta anys des-
prés per viure, amb uns joves, una 
aventura trepidant molt més terrorí-
fica i alhora, carregada d’esperança... 
 

 

MARPHIL, Ménéas 
La isla mágica 
Barcelona: Roca, 2011, 271 p. 
La fabulosa illa d’Abracadagascar, on 
criatures reals i màgiques coexistei-
xen, està amenaçada per forces te-
nebroses. Unes rares mutacions po-
sen tot en perill. En Piphan intentarà 
frenar el caos, però per això abans 
haurà de convertir-se en l’Escollit. 
 

 

MARTÍN I BURGOS, Jaume 
Tusitala, el misteri 
Barcelona: Columna, 1999, 248 p. 
La Júlia té l’oportunitat de fer un 
viatge fantàstic: traspassar el llindar 
de la realitat i viure l’aventura al cos-
tat del capità Nemo, d’en Jim 
Hawkins i el pirata John Silver, del 
professor Challenger, descobridor 
del món perdut... i trobar la clau del 
misteri que la uneix amb el món de 
la ficció literària. 
 

 

MARZI, Christoph 
Malfuria 
Barcelona: Montena, 2010, 299 p. 
Quan Catalina va descobrir el seu 
poder, va devastar la ciutat de Barce-
lona... i va perdre al Jordi. Però no hi 
ha marxa enrere. Ara ha de trobar a 
la guardiana de les pedres de la boira 
per intentar aturar la destrucció del 
món màgic. Però hi ha secrets que 
encara no ha descobert... 
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MOLLOY, Michael 
La misteriosa colina de la estrella 
fugaz 
Barcelona: Ediciones B, 2006, 287 
p. 
Al poblet d'Enton passen coses ra-
res, i en Tim té curiositat: perquè 
no creixen les flors? Qui és aquella 
dona que es lamenta pels carrers a 
mitjanit? Què passa a la casa miste-
riosa que hi ha dalt de tot del turó? 
 

 

MURGUÍA, Verónica 
Loba 
Boadilla del Monte: SM, 2013, 507 
p. 
Una princesa indòmita, més còmo-
de en companyia dels animals que 
dels humans: una noia solitària i 
rebutjada pel seu pare. Un mag 
jove que s’atreveix a convocar un 
mal innombrable: un noi que s’e-
quivoca per orgull. Un amor inespe-
rat i impossible. 
 

 

NEFF, Henry H. 
Impyrium: la mentida dels tres 
herois 
Barcelona: Kimera, 2017,  350 p. 
La història l'escriuen els vencedors. 
I si no van dir la veritat? La dinastia 
Faeregine ha governat Impyrium 
des del Cataclisme. Però la seva 
màgia es debilita. Hazel, la petita de 
les princeses, és diferent de les 
seves germanes, però l'Emperadriu 
té plans per ella. 
 

 

NEFF, Henry H. 
Buscador de la verdad (La orden de 
los guerreros místicos) 
Barcelona: Ediciones B, 2005,  332 
p. 
Tres joves volen entrar a l’Ordre 
dels guerrers místics. Volen servir 
als altres. Però encara tenen molt 
per aprendre sobre els poders, de si 
mateixos i del món que els envolta, 
on la guerra i la religió ho controlen 
tot. 
 

 

NIX, Garth 
Sabriel 
Barcelona: La Magrana, 2004, 315 
p. 
Des que era ben petita, la Sabriel ha 
viscut a l’exterior del Vell Regne, 
lluny de la temible màgia lliure i els 
morts vivents. Però el seu pare, el 
mag Abhorsen, ha desaparegut, i la 
Sabriel haurà de viatjar al altra ban-
da de la muralla i fer front al seu 
propi destí. 
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OLID, Bel 
Tina Frankens 
Barcelona: Fanbooks, 2018, 163 p. 
La Tina es desperta confosa, amb el 
cos ple de cicatrius. No recorda res 
del seu passat, però la seva tieta li 
explica que ha tingut un accident 
greu. Però els dubtes sobre el seu 
cos ple de cicatrius i la necessitat de 
recordar el passat no la deixen des-
cansar. 
 

 

PAOLINI, Christopher 
Eragon 
Barcelona: Roca, 2004, 632 p. 
Al llegendari regne d’Alagaësia s’està 
gestant una guerra. Eragon, un jove 
de quinze anys que viu en un petit 
poble, troba una pedra blava i bri-
llant al bosc. Quan la pedra s’obre i 
apareix una dragona, a qui el noi 
bateja amb el nom de Saphira. La 
seva vida canvia i a Eragon se li con-
fia un nou món de màgia i poders. 
 

 

PATERSON, Katherine 
Un Puente hacia Terabithia Barcelo-
na: Destino, 2008, 190 p. 
Aquesta és la història d'una amistat 
que canvia les vides de dos amics 
que creen un món d'aventures al cor 
del bosc, anomenat “Terabithia”. 
Una novel·la d'aventures, valor i 
amistat que s'ha convertit en un clàs-
sic de la literatura nord-americana. 
 

 

PIKE, Aprilynne 
Ales 
Barcelona: Lluna-Roja, 2010, 301 p. 
La Laurel és una noia de quinze anys 
que ha viscut sempre al bosc amb la 
seva família. Quan els seus pares 
se'n van a viure a Califòrnia, s'ha 
d'adaptar a un estil de vida molt di-
ferent. Tot es complica quan, de sob-
te, a la Laurel li surt una enorme flor 
a l'esquena. I, al cap de poc, desco-
breix que és una fada... 
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PULLMAN, Philip 
El comte Karlstein 
Alzira: Bromera, 2008, 238 p. 
Al poble de Karlstein tothom es 
tanca quan arriba la Nit d’Ànimes. 
Saben que el dimoni Zamiel apa-
reix, famolenc de sang, per recla-
mar la seva presa. Però en aquesta 
ocasió hi ha una diferència: el mal-
vat comte Karlstein té un tracte 
terrible amb Zamiel. La vida de les 
seves nebodes, Lucy i Charlotte, 
està en perill. 
 

 

PULLMAN, Philip 
Luces del norte : (La materia oscu-
ra) 
Barcelona: Ediciones B, 2007, 379 
p. 
Llums del nord se situa en un món 
com el nostre, però alhora molt 
diferent, en què l'estrany aletiòme-
tre que Lyra posseeix l'obligarà a 
emprendre un increïble viatge per 
les gèlides terres àrtiques, on reg-
nen els clans de les bruixes i lluiten 
els óssos polars. 
 

 

RHODES, Morgan 
La caiguda dels regnes 
Barcelona: Cruïlla, 2013, 427 p. 
Tres regnes molt diferents entre si: 
al sud, Auranos, terra pròspera i 
fèrtil. Al centre, Paelsia, un regne 
empobrit i al nord, Limeros, una 
terra freda regida per un rei cruel. 
Però una mort destruirà la pau que 
hi havia entre els tres regnes. Els 
secrets afloraran i arribarà el mo-
ment de saber qui es proclamarà 
vencedor. 
 

 

RIORDAN, Rick 
El lladre del llampec (Percy Jack-
son i els déus de l’Olimp) 
Barcelona: Salamandra, 2015, 377 
p. 
En Percy Jackson és un noi de dotze 
anys amb dislèxia. Però descobrirà 
que també és un semidéu. Percy i 
els seus amics Annabeth Chase i 
Grover Underwood s’endinsaran a 
una aventura per a prevenir una 
guerra entre els déus Zeus, Posidó i 
Hades. 
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RIORDAN, Rick 
L’heroi perdut (Els herois de l’Olimp) 
Barcelona: Kimera, 2013, 510 p. 
En Jason té un problema: no recorda 
de res. De cop s'ha despertat en un 
autobús escolar. Pel que sembla, la 
seva xicota es diu Piper i el seu millor 
amic, Leo. Però com ha arribat fins 
aquí, en Jason? El més estrany de tot 
és que cada un d'ells està relacionat 
amb un déu. 
 

 

RIORDAN, Rick 
La piràmide vermella (Les cròniques 
de Kane) 
Barcelona: Kimera, 2013, 510 p. 
En Carter i la Sadie gairebé no s'han 
vist des de la mort de la seva mare. 
Un dia, el seu pare, el brillant egiptò-
leg Julius Kane, els reuneix al British 
Museum on per error allibera el déu 
egipci Seth, que el fa desaparèixer i 
obliga els nois a fugir. Els déus egip-
cis estan despertant, i el més cruel 
de tots, Seth, va darrere els Kane. 
 

 

RUESCAS, Javier 
Tempus fugit 
Barcelona: Lluna-Roja, 2010, 291 p. 
Una temible plaga ha deixat en coma 
a nombrosos adolescents i l'empresa 
Tempus Fugit s'alça com la gran sal-
vadora gràcies a les seves cabines 
teleport. En aquesta situació les vi-
des de tres joves es creuaran sense 
motiu aparent, però amb un destí 
comú. Qui són i quina és la seva mis-
sió? 
 

 

RUESCAS, Javier 
Encantamiento de Luna (Cuentos de 
Bereth) 
Barcelona: Versátil, 2009, 430 p. 
Duna Azuladea, una humil camperola 
que viu al regne de Bereth entra a 
treballar al Palau Reial. Allà coneix al 
príncep hereu, Adhárel, i al seu ger-
mà, Dimitri. Aleshores, es veurà em-
bolicada en una trama de mentides, 
secrets i traïcions pel poder. 
 

 

SAGE, Angie 
Septimus 
Barcelona: Montena, 2006, 489 p. 
Una terrible amenaça plana sobre el 
món màgic: DomDaniel, el mag que 
practica màgia negra, ha tornat i 
anhela dominar el món. Només ne-
cessita dues coses: matar la princesa 
i robar l'amulet Akhenaten de Mar-
cia, la Maga Extraordinària. 
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SANTOS, Care 
Crypta 
Madrid: Espasa, 2010, 397 p. 
A la vida de la Natàlia, de 16 anys, 
s'acosten canvis. El que li passa té 
relació amb un passat que no acon-
segueix recordar. Quan era nena va 
passar un any amb un mestre molt 
especial, Eblus, un diable que la va 
ensinistrar en els poders de la fos-
cor i que està perdudament enamo-
rat d'ella. 
 

 

SHEPHERD, Megan 
El Secret de l'Emmaline 
Barcelona: RBA, 2017, 234 p. 
Desembre del 1941. Els bombarde-
jos alemanys assolen les ciutats 
d’Anglaterra i molts nens són eva-
cuats al camp. L’Emmaline és una 
d'aquestes nenes. Però ella és dife-
rent, ja que té una cosa que no te-
nen els altres. Un secret que li per-
metrà trobar el color en un món 
gris, perquè… Només la mirada 
d’un nen pot combatre la foscor. 
 

 

SIERRA I FABRA, Jordi 
Gauditronix 
Barcelona: Edebé, 2006, 292 p. 
Hiro, un jove japonès que viu a Lon-
dres i és expert en el suprem art de 
l'aikido, somia cada nit amb mons-
tres al·lucinants que amb prou fei-
nes li deixen viure. Un dia desco-
breix les obres de Gaudí a Barcelo-
na i reconeix a aquests monstres. 
Això li farà enfrontar-se al seu in-
creïble passat i l'univers dels video-
jocs. 
 

 

STROUD, Jonathan 
La Puerta de Ptolomeo 
Barcelona: Montena, 2006, 501 p. 
Pobres mags! Quina pena donen! Ja 
ningú els respecta ni creu en ells. 
Però s'ho tenen ben merescut. 
Sempre tan creguts, sempre tan 
arrogants, sempre demanant més i 
més ... Mireu si no el que han fet 
amb mi: fa dos-cents anys era un 
dimoni totpoderós; però des que 
vaig conèixer a Nathaniel tot m'ha 
anat de mal en pitjor... 
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TOLKIEN, J. R. R. 
Cuentos desde el reino peligroso 
Barcelona: Minotauro, 2009, 326 p. 
Recull de cinc relats de fantasia i 
aventures del creador d’El Senyor 
dels Anells que el reafirmen com al 
mestre comptador d'històries per a 
lectors de totes les edats que és. 

 

TOWNSEND, Jessica 
Nevermoor : les proves de la Morri-
gan Corb 
Barcelona: Estrella Polar, 2018, 381 
p. 
La Morrigan Corb està maleïda. Va 
néixer a la Negranit, el dia més desa-
fortunat perquè̀ neixi una criatura, i 
és culpada de totes les desgràcies 
locals. I el pitjor de tot és que està 
condemnada a morir a la mitjanit del 
seu onzè aniversari. 
 

 

VAN OLMEN, Peter 
Odessa i el món secret dels llibres 
Barcelona: Kimera, 2011, 489 p. 
L'Odessa, una nena de dotze anys, 
descobreix Scribòpolis, una ciutat on 
viuen els escriptors més coneguts de 
tota la història, i on es pot fer sortir 
d'un llibre tot el que conté: perso-
natges, coses, animals. També hi ha 
un llibre en blanc, Librus, que té la 
capacitat de convertir en realitat tot 
el que s'hi escriu. 
 

 

WILSON, Nathan D. 
100 puertas 
Madrid: Laberinto, 2010, 335 p. 
Què passaria si un so d'esgarrapades 
et despertés a la meitat de la nit? ¿I 
si descobrissis que a la paret hi ha 
noranta-nou portes que condueixen 
a altres mons i que el que s'amaga 
darrere d'elles t'està buscant preci-
sament a tu? 
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BESTIARIS IL·LUSTRATS 
Si vols saber més coses sobre dracs, vampirs, homes llop, 

fades, bruixes, hidres, sirenes i centaures, a la biblioteca tens 

disponibles altres títols amb els quals descobrir més sobre 

aquestes criatures fantàstiques. A vegades benignes, altres 

terribles. Però sempre meravelloses. 

 

 

ALEXANDRI, Ferran 
El gran llibre dels éssers fantàstics 
Barcelona: Parramón, 2006, 125 p. 
Obre aquest llibre, com si fos un co-
fre ple de sorpreses, ja que hi aniràs 
descobrint la vida de 44 éssers creats 
tos per la imaginació de l'home. Les 
il·lustracions faran que et preguntis 
més d'una vegada: segur que 
aquests éssers no existeixen en la 
realitat? 

 

BULLER, Laura 
Mitos y monstruos : de los dragones 
al hombre lobo 
Madrid : Pearson/Alhambra, 2003 96 
p. 
Hi ha un món fascinant allà fora ... 
enlluerna als teus amics amb el que 
descobriràs en aquest llibre: cèrber, 
bigfoot, vampirs i molts més! 

 

EVANS, Jonathan 
Dragones: mito y leyenda 
Barcelona: Paidós, 2010, 190 p. 
Dracs és un llibre il·lustrat que ens 
convida a recórrer la història dels 
grans mites universals inspirats en 
aquestes criatures mitològiques. 
Ofereix un recull dels principals mi-
tes sobre els dracs, provinents de les 
tradicions ancestrals dels diversos 
països del món en els quals aquests 
éssers són objecte de temor i vene-
ració. 

 

GORDON, Ángel 
El Gran libro de los vampiros : trata-
do de upirología 
Barcelona: Morales y Torres, 2005, 
332 p. 
Existeixen realment els vampirs? 
D'on procedeixen? Quantes classes 
de vampirisme hi ha? El vampirisme 
és una malaltia? Per què el vampir té 
necessitat vital de beure sang? Hi ha 
testimonis fiables de manifestacions 
vampíriques? Són realment éssers 
immortals? 
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LAZZARATO, Francesca 
Magia: criaturas y seres fantásticos 
León: Everest, 2005, 187 p. 
Mil curiositats sobre el misteriós 
món de les criatures encantades, des 
de les bruixes als follets, passant pels 
gnoms i els elfs, són els continguts 
d'aquest magnífic llibre, que està ple 
de espurnejant, misteriosa i irresisti-
ble màgia! Imprescindible per a la 
biblioteca de tot mag o de qualsevol 
lector. 

 

LEVY, Joel 
Gran enciclopedia de los seres mági-
cos 
Barcelona: RBA, 224 p. 
Dracs, unicorns, sirenes, salaman-
dres, basiliscos, existeixen o no? 
Com són? On viuen? Cartes, fotogra-
fies, testimonis, dibuixos, mapes i 
documents històrics reunits en un 
llibre extraordinari que ens obre la 
porta a mons fabulosos, plens d'his-
tòries estranyes i d'éssers inquie-
tants. 

 

SANTAMARIA, Simonetta 
Vampiros: desde Drácula hasta 
Twilight 
Madrid: Paraninfo, 199 p. 
Aquest llibre il·lustra en profunditat i 
al detall l'evolució que les criatures 
més estimades i temudes de les te-
nebres i el paper que han desenvolu-
pat en la mitologia i el folklore mun-
dial, a la literatura, els còmics, la 
música i el cinema. 

 

YODA, Hiroko 
Yokai attack!: guía de supervivencia 
de los monstruos japoneses 
San Fernando de Henares: Quaterni, 
2017, 205 p. 
Oblida tot el que saps sobre els con-
tes de terror japonesos perquè Yokai 
Attack! et confirmarà el que, segura-
ment, ja sospitaves: que el Japó no 
només és el país en el qual habiten 
els monstres més terrorífics i desco-
neguts, també és el que té als més 
originals i fascinants. 
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PER SABER-NE MÉS 
Els mons de la literatura fantàstica són infinits. Que això no 

et preocupi. Com a lector, tu tens un poder únic: pots saltar 

entre aquests mons com i quan vulguis des de la comoditat 

del sofà, la tranquil·litat del parc o el sotragueig del bus. 

Si vols seguir descobrint nous mons increïbles, a continuació 

tens un llistat de gremis d’exploradors de la literatura fan-

tàstica. Pioners al que pots unir-te per seguir descobrint i 

gaudint quan tu vulguis: 

 

EL CABALLERO DEL ÁRBOL SONRIENTE: bloc amb recoma-

nacions sobre literatura fantàstica fetes amb passió. 

caballerodelarbolsonriente.blogspot.com/ 

 

FANTIFICA: comunitat online destacada en literatura fan-

tàstica i de ciència-ficció, però també en cinema, series i 

videojocs afins. 

fantifica.com/literatura 

 

LA ESPADA EN LA TINTA: recomanacions, notícies, llibres, 

series i pel·lícules on la fantasia és sobirana. 

laespadaenlatinta.com 

 

LITERATURA FANTÁSTICA: Espai informatiu especialitzat en 

literatura fantàstica i de ciència-ficció, amb una atenció es-

pecial a la producció original en castellà.  

literfan.cyberdark.net/ 

 

SEDICE: Portal de novetats editorials sobre narrativa dels 

gèneres de ciència-ficció, fantasia, terror i misteri. 

sedice.com/portada/ 

 

TIERRA QUEBRADA: una comunitat amb un contingut im-

mens en què endinsar-se i perdre’s amb delit. 

tierraquebrada.com 

 

 

 

https://caballerodelarbolsonriente.blogspot.com/
http://fantifica.com/literatura
https://www.laespadaenlatinta.com/search/label/Literatura
http://literfan.cyberdark.net/
http://www.sedice.com/portada/
http://www.tierraquebrada.com/el-mundo-de-tierra-quebrada/el-candelabro-de-hierro/libros/
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Si has llegit algun d'aquests llibres, 

anima't a participar en els Premis  

Finestra de booktrailers. Per a més  

informació segueix l'enllaç QR:  


