
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TREN! 
PUJA AL 

AGATHA MISTERY 

Aventures 
Sóc una nena de 12 anys molt intrèpida i 

curiosa, que m’ho apunto tot en una llibreta 

perquè vull ser la millor escriptora de novel·les 

de detectius. Al costat del meu cosí Larry, el 

meu majordom, Mr. Kent, i el meu gat siberià 

Watson, viatgem per tot el món per investigar 

casos misteriosos sense resoldre. Vols viatjar i 

conèixer món amb nosaltres? 

FRANK EINSTEIN 

Humor  
Sóc científic i inventor, un geni! En les 

meves aventures m’acompanyen el Klink i 
el Klank, dos robots que s’han 

autoassemblat i tenen intel·ligència 
artificial. Amb nosaltres descobriràs  que la 

ciència pot ser molt divertida! 

 

LA NENA DE LA MALETA 

Experiències 
Sóc l’Andrea, la nena de la maleta. I per què de 

la maleta? Doncs perquè els meus pares es van 

separar, i des de llavors passo una setmana a 

casa d’un, una setmana a casa de l’altre... porto 

una vida molt atrafegada! Però un dia 

descobriré un amagatall molt bonic en el tronc 

d’un vell roure, hi deixaré caure el meu conill de 

peluix Rave i... 

NINGÚ 

Terror 
Em dic Waldemar Izczyszyn, però a casa em 

diuen Ningú i a l’escola ni us ho podeu 

imaginar...  Fa un temps em va atropellar un 

autobús i em va deixar fet una coca: no tinc 

dents, se’m cauen els braços, les cames em fan 

figa, he de portar sempre ulleres de sol,... Els 

altres nois de la classe em miren amb por, però 

estic segur que voldran ser amics meus quan 

em coneguin millor, o potser no? 

Ep nois! Que no veieu que el tren és a punt de marxar?  PUJA AL TREN! Les biblioteques de l’Alt Penedès i el Garraf et convidem a fer un viatge 

en tren. Tu ets qui tria on vols anar i per on vols passar. Què no saps de què va?  Doncs aquí van unes indicacions:  

 Tria la teva destinaciódestinaciódestinaciódestinació    

La línia vermella fa el trajecte de l’ humorhumorhumorhumor. Sí, el de petar-te de riure  . Tindràs com a guia el famós professor Frank Frank Frank Frank 

Einstein Einstein Einstein Einstein que t’acompanyarà durant el viatge. Podràs parar a les estacions de Petar-te de riure, Descargolar-se i “Ai, 
que em pixo” estació.  

La línia taronja fa un altre camí: És el tren de l’aventuraaventuraaventuraaventura. La famosa detectiu     
serà la teva la teva guia, però a canvi l’hauràs d’ajudar a resoldre els misteris més enrevessats i estar disposat a viure les aventures més al·lucinants: des de 
viatges en el tempsviatges en el tempsviatges en el tempsviatges en el temps en una banyera, fins a navegar en un vaixell de pirates.pirates.pirates.pirates.    

 

La    línia verda és la via de la realitat, de l’experiència. És el trajecte per a persones com tu, històries de nens de la teva edat, que viuen vides normals i els 

passen coses normals. T’acompanyàrà l’AndreaAndreaAndreaAndrea, la nena de la maleta, i passareu per les estacions de  Música, Família i Amistat.  

 

La línia blava és la del terrorterrorterrorterror .Estàs disposat a passar por? El teu company de viatge és Ningú. Hauràs de compartir vagó amb zombies, bruixes, bèsties,… Però 

us assegurem un viatge inoblidable.   

 Després, agafa el teu bitllet i mapa i tria l’estaciól’estaciól’estaciól’estació.  

La biblioteca anirà marcant al teu bitllet cada estació = llibreestació = llibreestació = llibreestació = llibre  que hagis llegit. Per confirmar que l’has llegit hauràs de respondre un enigma. Pots canviar de línia 

sempre que vulguis. Per participar al sorteig hauràs d’haver llegit un mínim de 4 lectures. 

D’entre tots els viatgers sortejarem un MEGA regal! 



 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

  

 

                  

Línia del 

terror 

Línia de les 

experiències 

Línia de  

l’humor 

Línia de les 

mil aventures 

Sir Gadabout  

Martyn Beardsley 

No fotis, Marta! 
Mercè Anguera  
(Col. Antibarbis) 

Els Culdolla  

Roald Dahl 

 

 

 

 

 

 

 

Coolman i jo. Vull 

treballar  

Rüdiger Bertram 

Vols ser el nòvio de 

la meva germana? 

de Maite Carranza 

En Frank Einstein i 

el motor 

antimatèria  
Jon Scieszka 

El Genial oncle 

Anastasi  
Miquel Pujadó 

La Nena de la 

maleta 
Jacqueline Wilson 

Llibre d'encanteris de la 

Vella Taràndula 

Jordi Folck 

Històries de por 

Angela Sommer-

Bodenburg 

Entresombras y el 

circo ambulante  

Roberto Aliaga 

Ningú és un zombi!  

Jordi Folck 

La Nena nova  
Marcy Rudo 

La Petita coral de 

la senyoreta 

Collingnon Lluís 

Prats 

El Blog de la 

Malika  
Gemma Lienas 

El Meu germà el 

geni  
Rodrigo Muñoz 

Avia 

Col·lecció Agatha 

Mistery 

Sir Steve Stevenson 

L’Ombra 

dels oblidats  

Coia Valls 

Col·lecció Jan Plata  

Josep L. Badal 

La Carlota i el misteri 

dels gats hipnotitzats (La 

Tribu de Camelot)     

Gemma Lienas 

Co·lecció Molly 

Moon  
Georgia Byng 

Col·lecció Doctor 

Proctor                    

Jo Nesbo 

El nen que va xatejar 

amb Jack Sparrow  
Francesc Puigpelat 

Cuentos de terror 

desde la boca del 

túnel 

Chris Priestley 

 


