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Intercanvi amb un anglès
—Christine Nöstlinger

El cap als núvols
—Bernat Cormand
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L'Ewald té tretze anys i l’anglès no és el seu fort. És per això que
la seva mare, obsessionada amb les
bones notes, decideix unilateralment
convidar un noi anglès a passar les vacances d’estiu a Viena perquè l’Ewald
pugui practicar la llengua. Però la sorpresa és enorme quan en lloc del Tom,
un nen modèlic i responsable, baixa
de l’avió el seu germà Jasper, un noi
maleducat i problemàtic que dinamita
l’harmonia familiar i ignora totes les
normes paternes. Una novel·la que
ens planta amb grans dosis d’humor
les dificultats de la convivència i la
superació dels problemes d’integració.

L’Elies té onze anys i li agrada
anar a l’escola. O, més aviat, li agrada
anar-hi ara, però altres anys ho ha
passat malament i ha hagut d’aguan
tar mofes i insults d’alguns companys.
Però aquest curs tot va com un seda:
deu ser perquè a l’escola hi ha la Vane,
la seva millor amiga i confessora, una
nena pigada i alegre a qui no li fa por
res. O potser també hi té a veure el
Tomàs, un nen que ha arribat a la
classe tot just aquest setembre i que
és fort i esportista, tot el contrari que
l’Elies; li té el cor robat.
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Christine Nöstlinger (Viena,
1936 – 2018) va ser una de les escriptores més importants de literatura
infantil i juvenil del segle XX. De
família humil i antifeixista, va estudiar
a l'Acadèmia de Belles Arts de Viena,
convençuda que volia ser artista,
abans de deixar-ho tot per dedicar-se
a escriure. Va tenir una llarga i prolífica carrera, va acumular dotzenes de
premis literaris de prestigi i va escriure
guions per a la televisió i la ràdio. Els
temes centrals de la seva obra són
l’antiautoritarisme, el racisme, la discriminació i l’alliberament de la dona.
Es va casar amb el periodista Ernst
Nöstlinger, amb qui va tenir dues filles,
i va viure a Viena tota la vida.
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Bernat Cormand és filòleg,
il·lustrador i escriptor. Té un màster en
Literatura Comparada per la Universi
tat Autònoma de Barcelona, ha publi
cat els àlbums infantils El dibuixant
d’óssos, El nen perfecte i Els dies
feliços, i ha il·lustrat el llibre Viatges i
flors, de Mercè Rodoreda. Actualment
dirigeix la revista Faristol, especialit
zada en literatura infantil i juvenil, i fa
crítica al diari ARA. La seva obra, tant
la literària com la periodística i la me
diadora, està centrada en visibilitzar
la temàtica LGTBQ+ en la literatura
infantil i juvenil.
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De vegades els monstres
no s’amaguen als armaris sinó al cor
de les persones.
Som a l’any 1960 a Castle Rock,
Maine. En Ray Brower, un nen d’un
poble proper, ha desaparegut, i en
Gordie Lachance, de dotze anys, i els
seus tres millors amics, impulsats per
les ganes d’aventura, s’embarquen
en una recerca per trobar-ne el cos.
Durant el transcurs d’aquesta excursió
els quatre amics hauran de superar
mil obstacles, molts moments de cansament i por i descobriran les dures
veritats de créixer en una petita ciutat
industrial que no els ofereix un futur
gaire prometedor.
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Arran d'una tempesta d'estiu
en David Drayton, el seu fill Billy, el seu
veí Brent Norton i unes quantes persones més es dirigeixen al supermercat
per aprovisionar-se de subministraments. De seguida arriba la boira, que
s'estén lenta i inexorablement cap a la
ciutat. La boira és viva, es mou, fa sorolls sobrenaturals i el supermercat es
converteix en l'última fortificació de
la humanitat. Què ha desencadenat el
terror? Va ser el Projecte Arrowhead,
l'operació governamental ultrasecreta que tots han notat, però que
ningú acaba d’entendre? Quedar-se
al supermercat pot resultar fatal, i
els Drayton, juntament amb altres
persones, intenten escapar. Però el
que hi ha fora pot ser pitjor que tot el
que han deixat enrere. Què passarà
quan hagin d'avançar a cegues per la
penombra?
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Per a qualsevol dubte, consulta
o suggeriment sobre els nostres
llibres, ens trobareu a:

L’Altra Tribu
Gran Via, 628, àtic 2a
08007 Barcelona
Tel. 933 018 398
hola@laltratribu.cat

9 788494 911019
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9 788494 911026
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dels tríﬁds
John Wyndham

Per a qualsevol consulta de
premsa, màrqueting o peticions
relacionades amb els nostres
autors, sisplau contacteu
amb la Marina Llompart a
hola@laltratribu.cat
Per a temes de distribució,
sisplau contacteu amb:
Les Punxes
Sardenya, 75-80
08018 Barcelona
Tel. 934 856 380
punxes@punxes.es
Per a qualsevol consulta
sobre els drets internacionals
dels nostres llibres:

Foreign Rights
9 788412 006933
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Gran Via, 628, àtic 2a
08007 Barcelona
hola@laltratribu.cat
Podeu seguir-nos a:
laltratribu
laltratribu
Des de L’Altra Tribu us volem
agrair la vostra confiança i
complicitat, i us animem a fernos arribar els comentaris que
siguin per ajudar-nos a millorar.
Entre tots ho farem tot.

9 788412 209747

9 788412 209761

