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No hi ha res  
com llegir! 

La tribu  
dels Zippoli
David Nel·lo

IL·LUSTRACIONS: Pere Ginard

A partir de 9 anys 

14,5 x 21,5 cm, 144 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 €
PVP sense IVA: 8,37 €

L’any del gat
Jaume Copons

IL·LUSTRACIONS: Agustín Comotto

A partir de 8 anys 

14,5 x 21,5 cm, 120 pàg.
PVP amb IVA: 8,00 €
PVP sense IVA: 7,69 €

El noi que nedava 
amb les piranyes
David Almond

IL·LUSTRACIONS: Oliver Jeffers
TRADUCCIÓ: Bel Olid
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PVP amb IVA: 8,70 €
PVP sense IVA: 8,37 €

Massagran
Josep Maria Folch i Torres 

IL·LUSTRACIONS: Joan Junceda 

A partir de 9 anys 

14,5 x 21,5 cm, 368 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 €

Un replec  
en el temps
Madeleine L’Engle
TRADUCCIÓ: Aurora Ballester

A partir de 12 anys

15 x 21,5 cm, 232 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 €
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#EditorialBambú

No hi ha res com llegir! 
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Big Game  
(Caça major)
Dan Smith
TRADUCCIÓ: Aurora Ballester

A partir de 13 anys 

22 x 15 cm, 296 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 €
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Que m’ho compres?
AUTORA: Elisenda Roca
IL·LUSTRACIONS: Cristina Losantos

Un conte per a aprendre a  
estalviar. L’Ernest, la Victòria  
i en Joaquim són tres germans 
feliços i juganers. Però un bon dia 
en Joaquim comença a demanar 
que li comprin coses sense mesura: 
cromos, joguines, no en té mai 
prou i la cosa es descontrola. 
Hauran de fer-li entendre que,  
per passar-s’ho bé i jugar,  
no cal comprar!

A partir de 7 anys 

14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 €  
PVP sense IVA: 7,21 €

Ferralla
AUTOR: Pádraig Kenny

TRADUCCIÓ: Aurora Ballester

En una Anglaterra alternativa, 
situada dècades després de la Gran 

Guerra, els robots animats per 
enginyers formen part de la societat i 

realitzen tasques que els són assignades 
pels humans. Christopher treballa per al  

Sr. Absalom, un enginyer de nens mecànics la 
finalitat dels quals és omplir el buit deixat per la 
perdua prematura de fills a les families humanes.  
Ell és feliç sent l’únic noi real a la seva colla d’amics 
fets de ferralla..., fins que un accident li revela una  
veritat terrible que el portarà a viure una aventura 
extraordinària amb els seus amics per descobrir qui  
i que són, i, fins i tot, què significa ser humà.

Va passar gran part  
de la seva infantesa a una 

enorme casa antiga que li va  
servir d’inspiració  per  

escriure històries estranyes  
des de molt jove. 

Fly By Night, la seva primera 
novel·la infantil va obtenir un gran 

reconeixement i es va emportat  
el Premi Banford Boase.  

Des d’aleshores, ha escrit  
moltes novel·les infantils  

i juvenils,entre les quals es troba  
la guanyadora del Premi Costa 

2015 al millor llibre de l’any,  
L’arbre de les mentides.

 

Els robots no han semblat mai tan 
humans. Una història única i 
absolutament fantàstica. 
EOIN COLFER 
Autor de la sèrie Artemis Fowl

Si sabem alguna  
cosa dels bons llibres és  
que tenen una gran capacitat  
d’inspirar empatia en el lector  
i d’explorar idees i punts de vista que s’escapen  
al nostre context més proper. Això, Tancat en una  
bombolla ho aconsegueix fer amb calidesa,  
extravagància i certa alegria. 
THE GUARDIAN

 
Tot el món hauria  

de llegir la  
Frances Hardinge. 

Tothom. Ara mateix.
PATRICK NESS 

Autor d’Un monstre em ve a veure

DE LA MATEIXA  
COL·LECCIÓ

Fora  
malsons!

No som  
els 3 porquets!

Hola! Gràcies!  
Adéu! 

Això  
és meu!

Pim! Pam!  
Pum!                 

Veritat  
o mentida? 

 
On/Off

JOVES LECTORS

Pinzellades de Pinotxo, flaixos  
d’El mag d’Oz i miques de  
Llums en el nord donen forma  
a aquesta impressionant història

ÈXIT

La nova novel·la de l’autora de  
L’arbre de les mentides, inquietant  
i fantàstica al mateix temps

Perquè no tots els superherois  
porten capa

ALTRES TÍTOLS DE L’AUTORA

L’arbre de les mentides

    PREMI A LA MILLOR NOVEL·LA 
JUVENIL TRADUÏDA AL  
FESTIVAL CELSIUS 232 DE 2018

    PREMI COSTA 2015 AL 
MILLOR LLIBRE DE L’ANY

FRANCES HARDINGE

La cançó del cucut
AUTORA: Frances Hardinge

TRADUCCIÓ: Xavier Pàmies

Quan la Triss es desperta després d’un accident, sap que li 
ha passat alguna cosa estranya i terrible. Té una fam voraç 
i insaciable, es desperta sovint amb els cabells tots plens 
de fulles i la seva germana li té por. I quan ja no pot més i 
es posa a plorar, les llàgrimes són com teranyines...
Intenta recordar què li va passar, però sembla que algú li 
hagi arrencat els records. El que succeeix és més terrible 
del que s’imagina i la portarà a embarcar-se en un viatge 
on coneixerà un enigmàtic arquitecte amb foscos designis 
per a la seva família.

A partir de 14 anys 

14,7 x 21 cm, 488 pàg.
PVP amb IVA: 12,90 € 
PVP sense IVA: 12,40€

Ha desenvolupat gran part  
de la seva carrera professional  
com a periodista a la televisió.  
En la seva faceta literària  
ha publicat llibres infantils  
i juvenils. També ha dirigit  
diverses obres de teatre.

ELISENDA ROCA

Després de dedicar-se durant  
una anys a l’ensenyament,  
es va centrar en la professió 
d’il·lustradora. Guardonada  
amb el Premi Nacional  
d’Il·lustració del Ministeri  
de Cultura.

CRISTINA LOSANTOS

Per a millorar l’actitud  
i el comportament  
dels més petits

ÈXIT

MÉS DE 

60.000
EXEMPLARS 

VENUTS EN TAN 
SOLS DOS MESOS 

A REGNE UNIT

INCLOU  
UN PUNT  

DE LLIBRE 

A partir de 10 anys 

14,7 x 21 cm, 352 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € 
PVP sense IVA: 11,44 €

Tancat en una bombolla
AUTOR: Stewart Foster
TRADUCCIÓ: Marta Pera

En Joe té onze anys i no recorda haver viscut mai fora 
de la seva habitació a l’hospital, amb el pip-pip de les 
màquines i aquella vista de les teulades de 
Londres. La malaltia no el deixa sortir ni per un 
moment, i les poques visites que rep li poden 
portar a la «bombolla» microbis perillosos. 
Els seus pares van morir en un accident 
fa anys i la familiar que l’atén i 
acompanya és la seva germana Beth, 
que estudia a la universitat. Però la 
vida li canvia radicalment quan 
arriba un nou infermer a la planta 
de l’hospital: Amir, un emigrant de 
l’Índia que busca una vida millor  
al Regne Unit.

A partir de 12 anys 

14,7 x 21 cm, 344 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € / PVP sense IVA: 11,44 €
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A partir de 13 anys 

22 x 15 cm, 296 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 €
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2018
TARDO R
NOVETATS

No hi ha res  
com llegir! 

La tribu  
dels Zippoli
David Nel·lo

IL·LUSTRACIONS: Pere Ginard

A partir de 9 anys 

14,5 x 21,5 cm, 144 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 €
PVP sense IVA: 8,37 €

L’any del gat
Jaume Copons

IL·LUSTRACIONS: Agustín Comotto

A partir de 8 anys 

14,5 x 21,5 cm, 120 pàg.
PVP amb IVA: 8,00 €
PVP sense IVA: 7,69 €

El noi que nedava 
amb les piranyes
David Almond

IL·LUSTRACIONS: Oliver Jeffers
TRADUCCIÓ: Bel Olid

A partir de 10 anys 

15 x 21,5 cm, 232 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 €
PVP sense IVA: 8,37 €

Massagran
Josep Maria Folch i Torres 

IL·LUSTRACIONS: Joan Junceda 

A partir de 9 anys 

14,5 x 21,5 cm, 368 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 €

Un replec  
en el temps
Madeleine L’Engle
TRADUCCIÓ: Aurora Ballester

A partir de 12 anys

15 x 21,5 cm, 232 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 €
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