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JOVES LECTORS

La tortuga que volia creuar
el desert
Bernat Romaní
No em dic Caputxeta!
Teresa Blanch
En Galceran i les marietes
Caterina Valriu
Clida i Sirú
Joan de Déu Prats
L’anell de la Nur
Marta Jarque
El rei d’en Set
Pere Pons

El somni de l’Andrea i altres contes
Marcy Rudo

Els qui somiaven la Lluna
Philippe Nessmann

El meu supercamió
Elena O’Callaghan i Duch

A la conquesta del cel

La gran aventura
Jordi Sierra i Fabra

En perill de mort
Philippe Nessmann

Les set cases del Buti
Josep Gòrriz

Sota la sorra d’Egipte
Philippe Nessmann

La duana
Josep Muñoz Redón

A l’altre extrem de la Terra
Philippe Nessmann

Formidable!
Miquel Ribas Figueras

A la recerca del riu sagrat
Philippe Nessmann

El segrest del Capità Pebrot
José Manuel Blanco

Petit Papu
Montse Ganges

La Laia i el vent
Nathalie Pons Roussel

La casa d’en Ramon
Carolina Tarrés

Sir Gadabout
Martyn Beardsley

La bruixa Conxorxa
Marta Romera

Sir Gadabout, del foc a les brases
Martyn Beardsley

En Jan Pol té un cas
Marta Jarque
El fantasma de casa els avis
Eulàlia Canal
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Bambú adreçada a lectors de 6, 7, 8 i 9 anys.
Combina il·lustracions a tot color amb textos
pensats per ser llegits sense entrebancs.
Inclouen biografies breus de l’autor i de
l’il·lustrador i un pràctic punt de llibre.
Entusiasmaran per la seva qualitat lingüística
i literària.

Philippe Nessmann

No em dic Caputxeta!
Teresa Blanch

Il·lustracions: Mercè Canals
Com cada any, amb el canvi de temps,
els pares emproven la roba de la
temporada passada als seus fills per
veure què els va a la mida i què poden
aprofitar dels germans grans. L’Andreu
hereta un abric vermell amb caputxa
de la seva germana que no li agrada
gens. Però potser és un abric màgic...
HUMOR + VIDA QUOTIDIANA
(aprofitament de la roba)

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

BAMBÚ VISCUT

12

NOVETAT

La Casa de l’Àngel de la Guarda
Kathy Clark
Tastant el cel
Ibtisam Barakat

Neu de primavera
Moying Li

La Bruna i el bloc B
Maria Enrich

EXIT

Atenció! En Vranek sembla
del tot inofensiu!
Christine Nöstlinger

Helpers
Miquel Ribas Figueras

La boira pudent
Joles Sennell

GRANS LECTORS

Les il·lusions del mag
Ricardo Alcántara

La nena nova
Marcy Rudo

El tresor d’en Barbablava
Àngels Navarro

El misteri del carrer de les Glicines
Núria Pradas
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La veritable confessió
de Charlotte Doyle
Avi
Un dia sencer de blat
Anna Cabeza

Una faula
moderna.
Autor guanyador
dels premis
Gran Angular
2005 i Vaixell
de Vapor 2008

Tigre, tigre
Lynne Reid Banks

Tom, fredapell
Sally Prue

CLÀSSICS UNIVERSALS

La tribu
Anne-Laure Bondoux

El magnetitzador
E.T.A. Hoffmann

Makosa per a marimba i gralla
Pau Joan Hernàndez

El malalt imaginari
Molière

GRANS LECTORS.
GRANS VIATGES
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PRIMERS LECTORS és la col·lecció de

Penny, caiguda del cel
Jennifer L. Holm

Contes verticals
Alegria Julià

En Jan Pol fa de detectiu
Marta Jarque
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DESCOBRIDORS

El pop inquiet
Miquel Ribas Figueras

On dormen els estels?
Elisenda Queralt

PRIMERS LECTORS. ENIGMES
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Conte de Nadal
Charles Dickens

10

Heka. Un viatge màgic a Egipte
Núria Pradas

Orgull i prejudici
Jane Austen
Les aventures d’en Tom Sawyer
Mark Twain

La tortuga que volia creuar
el desert

La Vall de la Por
Arthur Conan Doyle
L’univers de Poe
Edgar Allan Poe
L’estrany cas del Dr. Jekyll
i el Sr. Hyde
Robert Louis Stevenson
Amor a la vida i altres relats
Jack London
El crim de lord Arthur Savile
i altres relats
Oscar Wilde

Bernat Romaní

va convertir en un
Fins que el desert es
e.
que havia estat sempr
gran mar, que era el
r feliç, sabent que
I la tortuga s’hi va llança
fills que nasquessin
els
t
següen
vera
a la prima
tornar tot nedant, com
dels seus ous podrien
els pares dels seus paho havien fet els pares,
passats. I a la tardor
res i tots els seus avant
xa
ous en aquella matei
vindrien a pondre els
en lloc de serps, i taules
riba, esquivant angui
del
perills més propis
rons en lloc d’escurçons,
tortugues hi tenien més
mar i amb els quals les
la closca trencada.

Il·lustracions: Nilobon Kijkrailas
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En Galceran i les marietes
Caterina Valriu

Il·lustracions: Carme Peris

Què porta una tortuga que viu en
una selva frondosa plena de palmeres
a travessar un desert ple de perills?
Els animals que trobarà al llarg del
viatge seran els seus aliats o potser
els seus enemics? Si ho vols saber,
fes la travessa amb la tortuga. Això sí,
al contrari d’ella, hauràs d’obrir
bé els ulls.

Una pluja imprevista ha esborrat
els puntets negres de la closca de
les marietes. I sense els puntets se
senten com una papallona sense
colors, com un pallasso sense
somriure. Voldran recuperar-los costi
el que costi; els ajudaran un ratolí,
un pinsà, una gavina i en Galceran,
un nen que no tenia amb qui jugar al
dòmino.

SENTIMENTS + VALORS

FANTASIA + HUMOR + AMISTAT

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

147 x 190 mm · 64 pàgines
PVP: 6,75 €

PRIMERS LECTORS

ÍNDEX

PRIMERS LECTORS

El rei d’en Set
Pere Pons

La bruixa Conxorxa

On dormen els estels?

Marta Romera

Elisenda Queralt

PRIMERS LECTORS
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4
En Jan Pol fa de detectiu

Il·lustracions: Albert Asensio

Marta Jarque

En Jan Pol vol ser detectiu
i fins i tot té el seu primer cas:
descobrir qui s’ha menjat l’entrepà de
formatge tendre que el pare li havia
preparat de bon matí. Pas a pas,
segueix totes les pistes i les anota en
un bloc, fins que es troba amb un fet
inesperat. Serà prou valent per arribar
fins al final i tancar el cas?

Il·lustracions: Riki Blanco

Il·lustracions: Noemí Villamuza

El rei del país on viu en Set és molt
capritxós, i s’enfada quan un criat
parla massa fort, o quan sent l’esgarip
d’un animal. Tothom sap que el rei
vol silenci, i es parlen a cau d’orella i
fan callar els animals. Però en Set té
un gall que, naturalment, canta quan
surt el sol. El rei l’empresona
i comencen els problemes...

Van néixer un 15 d’abril a l’instant
màgic de la mitjanit. Potser per això,
des de ben menuts, a l’Àlex i a la
Marina els unia un vincle especial i
compartien un gran secret: podien
agafar coses impensables! Quan els
dos amics s’han de separar, l’Àlex
decideix preparar un regal especial –i
molt brillant!– a la seva millor amiga.

Totpolit, la ciutat més neta
del món, està a punt de deixar de
ser-ho. I és que la malvada bruixa
Conxorxa s’ha empescat un pla
cruel i pudent que la convertirà en
Mesquebrut, i així es podrà coronar
Reina Suprema de totes les bruixes
del món. El seu pla sembla perfecte,
però trobarà un entrebanc a les
clavegueres de Totpolit.

Il·lustracions: Daniel Jiménez

VALORS (tolerància)

FANTASIA + AMISTAT

HUMOR + VALORS

HUMOR + DETECTIUS

147 x 190 mm · 64 pàgines
PVP: 6,75 €

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

147 x 190 mm · 64 pàgines
PVP: 6,75 €

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

Clida i Sirú

L’anell de la Nur

Petit Papu

La casa d’en Ramon

En Jan Pol té un cas

El fantasma de casa els avis

Il·lustracions: Marta Brú

Il·lustracions: Lluís Farré

Il·lustracions: Imapla

Il·lustracions: Xavier Salomó

Il·lustracions: Daniel Jiménez

Il·lustracions: Elena Frauca

Al desert sembla que no hi pot haver
vida; tot és erm. Però, de cop, un
ruixat fa reviure les plantes i els
animals. I en la distància, Clida,
la violeta, queda encisada per la
fragància de Sirú. Amb l’ajut dels
animals, una flor provarà de portar
pol·len a l’altra. Una història amb un
llenguatge poètic i molta tendresa.

La Nur ha perdut al jardí l’anell d’or
que li va regalar l’àvia. Trobar-lo serà
més difícil del que es pensa perquè
el jardí és ple d’animals encuriosits.
Podrà recuperar-lo? Per aconseguir-ho
haurà de fer-se amiga d’una garsa,
vigilar el naixement de les papallones
i conèixer uns quants animalons més.
T’apuntes a l’aventura?

En els Vells Temps, el Gran Papu
feia por a tots els nens cruels i mal
educats. Ja fa molt de temps que
el Gran Papu es va retirar, perquè
ningú ja no el volia. Però, vigila! Et
sembla que pots empipar a tort i
a dret perquè el Gran Papu no et
perseguirà? Doncs vés amb compte,
perquè el Petit Papu és aquí.

En Ramon ho vol tot! Vol viure al mar,
a la muntanya i a la ciutat. Els seus
amics ja no saben com fer-li entendre
que això no pot ser i que ha de triar.
Però ell és tossut i, a més, té el magí
ple de bones idees. Així que un bon
dia se’n va cap al bosc decidit a fer
realitat el seu somni. Quina una en
deu dur de cap, en Ramon?

AMOR + POESIA + NATURA (la pol·linització
de les flors)

AVENTURA + NATURA + VALORS

AVENTURA + VALORS

AVENTURA + NATURA + VALORS

En Jan Pol s’enfronta a un nou cas
amb valentia i la seva llibreta de
pistes. Quin misteri amaga la capsa
tancada amb clau que ha trobat al
cobert de casa? Sabrà desxifrar les
pistes? Distingirà en plena nit el cant
de l’òliba? Segur que en Jan Pol serà
capaç de superar les dificultats amb
l’única companyia d’en Tom, el seu
gos fidel.

La Paula ha d’anar a dormir a casa
els avis. En Lluc, el seu germà, li diu
que allà hi ha un fantasma esgarrifós.
És possible que els avis tinguin un
fantasma?, es pregunta.
Bé, us ho cregueu o no, el cas és que
a casa els avis passen moltes coses,
algunes força estranyes i misterioses,
i la Paula tindrà una nit plena de
sorpreses.

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

147 x 190 mm · 64 pàgines
PVP: 6,75 €

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

MISTERI + SUPERACIÓ DE LA POR

FAMÍLIA + CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
CULTURAL

Joan de Déu Prats

147 x 190 mm · 64 pàgines
PVP: 6,75 €

Marta Jarque

Montse Ganges

Carolina Tarrés

Marta Jarque

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

Eulàlia Canal

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

tracten els grans temes i personatges de la literatura
infantil i juvenil, que ofereixen un recurs lúdic: al
fil de la lectura, el protagonista i el lector hauran
de resoldre uns enigmes per arribar al desenllaç
de la història. Inclou un enigma-punt de llibre per
col·leccionar. Per a lectors de 6, 7, 8 i 9 anys.

adreçada a lectors de 8, 9, 10 i 11 anys.
Combina il·lustracions en blanc i negre amb
històries i relats de gran qualitat lingüística
i literària. Inclouen breus biografies dels
autors i dels il·lustradors. Llibres de tapa
semidura, molt manejables i resistents.
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RIMERS
ECTORS

La boira pudent
Joles Sennell

ENIGMES

En

’eliminarà. Vols ajudar-lo a resoldre

els enigmes que s’amaguen
en el bosc+
AVENTURES

P

acompanyar-lo en aquesta aventura?

VENTURES + ENGINY + VALORS

ENGINY + VALORS

147 x 190 mm · 64 pàgines
PVP: 6,75 €
15

En Silvestre és un mag que està
decidit a provar sort i desxifrar
l’enigma que preocupa el rei i pel qual
ofereix una bona recompensa. Vols
convertir-te en el seu ajudant? Un cop
hagis descobert què s’amaga darrere
la porta de la sala del cofre, gaudiràs
de la recompensa?

Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Josep Rodés
En Milo Zederiak, un famós escriptor
de contes, ha perdut la inspiració a
causa de la mort de la seva esposa.
Totes les seves idees i personatges
han quedat empresonats dins la seva
ment. I el Món de la Fantasia envia
en Peter Pan, la Bella i l’Hèrcules per
rescatar-los. Mentre l’escriptor dorm,
aconsegueixen entrar a la seva ment.
FANTASIA + VALORS (companyonia)

148 x 216 mm · 128 pàgines
PVP: 7,30 €

AVENTURES + ENGINY + VALORS

Premi Internacional Latino
Book Award 2008

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

Llista d’Honor dels Premis 		
CCEI 2008

La duana

Josep Muñoz Redón
Il·lustracions: Lluís Farré
Aquesta història se situa en una
duana, des d’on resseguim la
jornada d’uns agents primmirats que
revisen el contingut dels equipatges
i demanen la identificació pertinent
als viatgers. Però, què passaria si un
dia aquests escrúpols els fessin barrar
el pas a tota mena de nouvinguts
que no s’escaiguessin a un perfil
determinat?
VALORS + CIUTADANIA

148 x 216 mm · 64 pàgines
PVP: 7,30 €

ENIGMES

BOIRA

En Bernat és el fill petit d’un rei que
AMPOC NO ÉS UN JOC, NOMÉS.
té un bosc del seu regne envaït per
S UN ENIGMA.
una boira pudent. Ell tot sol, amb
una llonganissa i un saquet d’olor, no
aconseguirà
esbrinar quina és
Bernat és el fillnomés
petit d’un
rei
que té un bosc del seu regne
envaïtde
perla ferum, sinó que també
la causa
una boira pudent. Ell tot sol, amb l’ajuda
l’eliminarà. Vols ajudar-lo a resoldre
d’una llonganissa i d’un saquet d’olor,
els enigmes
que s’amaguen al bosc i
no només aconseguirà esbrinar
quina
és la causa de la ferum, sinó
que també
acompanyar-lo
en aquesta aventura?

Il·lustracions: Gusti
Enigmes: Àngels Navarro

En Bernat és un príncep valent i eixerit que
es fixa en els detalls més petits. A veure si tu
també t’hi fixes!
Només dues d’aquestes bafarades de foc són
iguals. Quines són?

LA
Il·lustracions: Marc Torrent
Enigmes: Àngels Navarro

NO ÉS UN CONTE, NOMÉS.

Ricardo Alcántara

Resol els
paranys per
descobrir què
amaga la boira
pudent!

NOVETAT
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Les il·lusions del mag

7

La gran aventura

1

Col·lecciona
els teus
ENIGMES-PUNTS
DE LLIBRE!

UDENT

2

3
4

El tresor d’en Barbablava
Àngels Navarro

Les set cases del Buti

Formidable!

Il·lustracions: M. Jesús Santos

Il·lustracions: Marta Balaguer

Il·lustracions: Marc Torrent

El Buti és un terrier panxacontent.
Un dia tasta una botifarra boníssima
i ja no pensa en res més. Només
falta que l’abandonin a la carretera
i es guanyi la vida assaltant clientes
de la carnisseria. Sort que en Jan i la
Cira miren per ell. Digues, Buti, no
t’agradaria deixar de rondar i viure en
una casa amb algú que t’estimi?

La Fina Formiga és una girafa eixerida
com n’hi ha poques. Com s’explica
sinó que, tot i ser la més petita del
ramat, sigui la que viu més aventures?
Poques companyes seves s’atrevirien
a entrar en una cova més fosca que
la gola d’un lleó; i hauríem de veure
com s’ho farien per sobreviure soles
enmig de la sabana.

AVENTURA + VALORS (protecció dels animals)

AVENTURES + FANTASIA + NATURA

148 x 216 mm · 96 pàgines
PVP: 7,30 €

148 x 216 mm · 80 pàgines
PVP: 7,30 €

Elena O’Callaghan i Duch

Marcy Rudo

En Barbablava és un pirata com n’hi
ha pocs: no té pota de pal, ni garfi, ni
bandera..., però si és capaç de desxifrar
els enigmes, potser aconseguirà un
tresor. Vols convertir-te en la seva
tripulació i ajudar-lo a trobar el tresor?

La majoria de nois i noies saben que
no són els millors jugant a futbol,
bellugant-se per la xarxa, tenint cura
d’un jardí o participant en concursos
de lletrejar. Però què passa quan
un dia aconseguim allò que ens
proposem? Amb aquests contes
podràs participar de l’alegria que se
sent quan es compleix un somni.

Des dels ulls del protagonista, el
lector assisteix al darrer pas del
procés d’adopció de la seva germana.
És el moment emocionant i únic de
la primera trobada amb ella. Però
no és el final d’un procés, sinó el
començament d’un de nou: el de
la integració a la nova família. El
supercamió del protagonista en serà
el testimoni mut.

VIDA QUOTIDIANA + HUMOR VALORS
(el respecte pels altres)

REALISME (l’adopció) + VALORS
(l’acceptació dels altres)

148 x 216 mm · 64 pàgines
PVP: 7,30 €

148 x 216 mm · 64 pàgines
PVP: 7,30 €

147 x 190 mm · 48 pàgines
PVP: 6,75 €

TEXT: JOLES SENNELL
IL·LUSTRACIÓ: MARC TORRENT

El meu supercamió

Il·lustracions: Mariona Cabassa
Enigmes: Àngels Navarro

AVENTURES + ENGINY + VALORS
5

El somni de l’Andrea
i altres contes
Il·lustracions: Carme Solé Vendrell

Josep Gòrriz

Miquel Ribas Figueras

JOVES LECTORS

JOVES LECTORS és la col·lecció de Bambú

JOLES SENNELL LA BOIRA PUDENT

PRIMERS LECTORS. ENIGMES

PRIMERS LECTORS. ENIGMES són contes que

Solució: la dos i la cinc.

6

9

GRANS LECTORS és la col·lecció de Bambú
El pop inquiet

Miquel Ribas Figueras

La Laia i el vent

Nathalie Pons Roussel

Contes verticals
Alegria Julià

La Bruna i el bloc B

Maria Enrich

Il·lustracions: Mercè Canals

Il·lustracions: Jordi Sales

Il·lustracions: Pere Ginard

Il·lustracions: Picanyol

Vet aquí un pop incapaç de parar quiet.
Els tentacles li van a mil i tot el dia
volta, mar amunt i mar avall.
Aviat li sembla que ja ho ha vist tot.
Serà possible que no hi hagi res de
nou per descobrir? Aquesta curiositat
el portarà a fer la gosadia més gran
que hagi fet mai cap pop: descobrir les
meravelles de la terra.

La Laia tenia un do especial: sabia
escoltar. I així va ser com un bon
dia, mentre passejava arran de mar,
va sentir com una veu li xiulava
històries a cau d’orella. Des d’aquell
dia, sempre que feia vent, agafava la
bicicleta i anava a la platja a parlar
amb el seu amic. I tu, saps escoltar
les històries que explica el vent?

Un recull de vint contes que, com diu
el títol, es poden llegir verticalment.
I també es poden llegir de la manera
convencional, o sigui, horitzontalment.
En aquesta segona lectura s’aprecien
tots els detalls de la narració. Els temes
són molt variats i independents. Uns
contes deliciosos, indicats per llegir-ne
un cada dia.

Una mosca pot aconseguir que un
jove pastisser no faci tard a la feina?
I que unes estudiants es preparin un
examen sense distreure’s? Una mosca
qualsevol potser no, però la Bruna
n’és ben capaç. Perquè és una mosca
inquieta i xafardera que sempre
acaba passant alguna aventura amb
els veïns del bloc B, els seus veïns
preferits.

NATURA + VALORS

FANTASIA + AVENTURES

HUMOR + VALORS

VIDA QUOTIDIANA + HUMOR

148 x 216 mm · 72 pàgines
PVP: 7,30 €

148 x 216 mm · 64 pàgines
PVP: 7,30 €

148 x 216 mm · 96 pàgines
PVP: 7,30 €

148 x 216 mm · 64 pàgines
PVP: 7,30 €

El segrest del Capità Pebrot

Sir Gadabout

Sir Gadabout, del foc
a les brases

Atenció! En Vranek
sembla del tot inofensiu!

La nena nova

Il·lustracions: Tony Ross
Traducció: Pere Martí Casado

Il·lustracions: Monse Fransoy
Traducció: Anna Tortajada

Coneix Sir Gadabout, el Pitjor Cavaller
del Món... El rei Artús i els cavallers de
la Taula Rodona.
Quan roben l’Excalibur, Sir Gadabout,
amb els seus companys, va a la recerca
de Sir Rudyard el Ranci. Hauran de
fer front a molts perills si volen tornar
l’espasa al rei.

La Leonore, Lele per a tothom, forma
part d’un club d’amics.
A casa seva lloguen una habitació al
professor Vranek, un vell matemàtic que
odia els nens. Un dia, la Lele descobreix
que en Vranek té un pla per domesticar
els nens. La colla no es queda amb
els braços plegats i fa l’impossible per
denunciar les intencions del professor.

La Marisa arriba a una escola nova
amb un secret, però el que més li
importa és ser acceptada per la colla
de la classe, un grup d’amics que
segueixen els rampells capritxosos de
la Isobel. Quan l’acusen d’una falta
que no ha comès, només l’amistat de
la Rachel i l’afecte de la seva gossa,
Dama, l’ajudaran a tirar endavant.

José Manuel Blanco

Il·lustracions: Luciano Lozano
El senyor Martí treu foc pels queixals
perquè les vendes de la seva empresa
de llaminadures han caigut en picat.
El responsable de la crisi és el Capità
Pebrot. Ell ha aconseguit que els
infants deixin de menjar dolços i
devorin pebrots, bledes i fetge. Per
evitar la ruïna, el senyor Martí haurà
de prendre mesures contundents…
HUMOR + VALORS

148 x 216 mm · 80 pàgines
PVP: 7,30 €

Martyn Beardsley
Il·lustracions: Tony Ross
Traducció: Pere Martí Casado
Coneix Sir Gadabout, el Pitjor Cavaller
del Món... El rei Artús i els cavallers de
la Taula Rodona.
Quan la bella reina Ginebra desapareix,
Sir Gadabout inicia una recerca per
rescatar-la, embarcant-se en un seguit
de catastròfiques aventures! No te les
perdis! No pararàs de riure! «Un conte
dahlesc (amb bromes per a adults i
tot).» Diari Independent on Sunday.
HUMOR + AVENTURES

148 x 216 mm · 96 pàgines
PVP: 7,30 €

Martyn Beardsley

HUMOR + AVENTURES

148 x 216 mm · 104 pàgines
PVP: 7,30 €

Christine Nöstlinger

AVENTURES + HUMOR

148 x 216 mm · 224 pàgines
PVP: 7,30 €

Premi del llibre infantil
i juvenil austríac

La tribu

adreçada a lectors d’11 a 16 anys i en endavant.
Es tracta d’històries variades: històries de misteri,
d’humor, d’aventures, etc., que combinen amb
gran mestratge les descripcions, la narració
i els diàlegs. Llibres, amb solapes pràctiques,
que inclouen breus biografies dels autors.

Anne-Laure Bondoux
Traducció de Pau Joan Hernàndez
Com totes les rates de la seva tribu,
al protagonista d’aquesta història li
agrada rondar pel port, buscant peix
fresc. Un dia descobreix que els seus
han mort en estranyes circumstàncies.
Tot sol haurà de fer front a la gana i
la por. Però quan descobreix que els
humans volen exterminar les rates de
la ciutat, només pensa a fugir.
AVENTURA + VALORS + SOLIDARITAT

145 x 210 mm · 304 pàgines
PVP: 7,30 €

Finalista del Premi Protagonista
Jove 2008

Marcy Rudo

VIDA QUOTIDIANA + BULLYING + VALORS
(respecte pels altres)

145 x 210 mm · 144 pàgines
PVP: 7,30 €

Finalista del Premi
Atrapallibres! 2006

El misteri del carrer
de les Glicines
Núria Pradas

Com pot ser que un noi desaparegui
en ple centre urbà d’una ciutat
catalana sense deixar rastre? El seu
germà i la seva xicota emprendran
una recerca per investigar el misteri.
Pel camí, s’hi afegeix una aprenent
d’escriptora i una policia. Finalment,
les pistes els portaran al carrer de les
Glicines.
MISTERI + AVENTURA

145 x 210 mm · 144 pàgines
PVP: 7,30 €

Tom, fredapell
Sally Prue

Makosa per a marimba
i gralla

Traducció d’Albert Jané

Pau Joan Hernàndez

En Tom és un membre de la Tribu, però
no és com els altres i la Tribu el rebutja
i l’empeny fins a la ciutat dels dimonis.
Allà procura amagar-se, però apareix
l’Anna i decideix convertir-lo en el seu
amic. Abans que pugui adonar-se’n, es
veu atret cap al món dels humans, que
li és estrany. Se sent perdut.

La Fatou somnia que a la cercavila
de la festa major del seu poble, Sant
Genís, soni el makosa, un ritme
africà del seu país d’origen. Però hi
ha molta gent que no vol canviar les
tradicions, i la polèmica amenaçarà
la convivència a l’institut i al poble.
Tanmateix, aquest estiu de sequera,
hi ha un perill més greu a les
muntanyes...

FANTASIA + MISTERI + VALORS

145 x 210 mm · 184 pàgines
PVP: 7,30 €

Premi Branford Boase
Premi Nestlé Book Prize

REALISTA + INTRIGA + AMISTAT

145 x 210 mm · 176 pàgines
PVP: 7,30 €

GRANS LECTORS

JOVES LECTORS
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GRANS LECTORS. GRANS VIATGES.

DESCOBRIDORS és una col·lecció de Bambú

Són històries d’aventures, de viatges
en el temps i en l’espai. La sobrecoberta
presenta informacions i documents gràfics
que permetran al lector situar-se fàcilment
en el tema del llibre. Aquesta sobrecoberta
informativa es pot fer servir com a pòster
de referència. Per a lectors a partir de 12 anys.

per a lectors a partir de 12 anys que descriu
de forma novel·lada el retrat d’uns personatges
amb rerefons històric. Relats d’aventures que
inclouen un documental fotogràfic a les pàgines
centrals per complementar la narració.

11
A l’altre extrem de la Terra.
La volta al món de Magalhães
En perill de mort.
La conquesta del pol

Philippe Nessmann

1908. Matthew Henson i el capità
Peary emprenen el viatge al pol
Nord. Tenen planejat creuar l’extensa
Groenlàndia, en condicions de fred
extrem, i arribar a llocs recòndits on
no ha estat mai ningú.

Sevilla, 1519. El jove cavaller de
Malta, Antonio Pigafetta, sent a
dir que un navegant anomenat
Magalhães planeja un llarg viatge
cap a les misterioses illes Moluques
d’Indonèsia, per una ruta que cap
home no ha seguit mai. Amb gran
excitació, Antonio decideix unir-se a
l’expedició.

PROTECCIÓ DELS ANIMALS

HÀBITS SALUDABLES + VOLUNTAT

140 x 190 mm · 144 pàgines
PVP: 9,50 €

140 x 190 mm · 240 pàgines
PVP: 9,50 €

A la recerca del riu sagrat.
Les fonts del Nil

Philippe Nessmann

NOVETAT

Aconsegueix
el teu pòster
desplegable!

Houston,
hem tingut
un problema!

Els qui somiaven la Lluna.
Missió Apollo

Sota la sorra d’Egipte.
El misteri de Tutankamon

Núria Pradas

Philippe Nessmann

A la conquesta del cel.
La llegenda de l’Aéropostale

En Víctor té 12 anys i una vida d’allò
més normal fins que, un dia, tota
la seva realitat es veurà trasbalsada
amb la troballa d’un escarabat verd
que el transporta a l’Antic Egipte. Allà
coneixerà un nen temerari i arrauxat
cridat a ser el nou faraó de les Dues
Terres, Tutmosis, que l’arrossegarà
a un seguit de perilloses aventures.

«10... 9... 8... 7... 6... ¡Ignició!... 4... 3...
2... 1... 0... ¡Enlairament!»
A la dècada de 1960, uns homes
excepcionals fan realitat un somni:
anar a la Lluna. Jim Lovell participa en
els primers viatges. La missió Apollo
8 va bé: a la tornada és un personatge
famós. L’angoixant missió Apollo 13,
que ratlla el desastre, el convertirà en
un heroi.

«De Mendoza a Santiago.
Divendres 13 de juny de 1930, 11.15 h.
Urgent. Guillaumet no ha arribat. Stop.
Sisplau, confirmeu l’hora de la sortida.
Stop.»
L’aviador Henri Guillaumet, que
transporta correu entre Xile i
l’Argentina, ha desaparegut als Andes.
Els seus amics el busquen sense gaires
esperances; però, podrà sobreviure?

La Vall dels Reis, 1922. Durant
cinc anys, Howard Carter ha estat
excavant a la sorra egípcia seguint les
empremtes del misteriós Tutankamon.
Té la sensació que la seva vida està
íntimament lligada a la del faraó.

ESFORÇ + COMPANYONIA

ESFORÇ + COMPANYONIA

140 x 190 mm · 168 pàgines
PVP: 9,50 €

140 x 190 mm · 168 pàgines
PVP: 9,50 €

Heka. Un viatge màgic
a Egipte

AVENTURA + HISTÒRIA + AMISTAT

145 x 210 mm . 120 pàgines
PVP: 10,90 €

El pròxim
viatge:
Salt a la
civilització
dels víkings

Philippe Nessmann

Philippe Nessmann

REALITZACIÓ PERSONAL
+ PATRIMONI HISTÒRIC

140 x 190 mm · 192 pàgines
PVP: 9,50 €

Philippe Nessmann

Zanzíbar, 1857. Fins ara, el misteri
de l’origen del Nil no ha estat resolt
perquè el que envolta aquest riu
és extremament hostil. Dos
aventurers, Richard Burton i John
Speke, juntament amb un tercer
company, Bombay, decideixen
emprendre aquesta perillosa aventura.
NATURA

140 x 190 mm · 208 pàgines
PVP: 9,50 €

Premi Montélimar 2007

DESCOBRIDORS

GRANS LECTORS. GRANS VIATGES
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BAMBÚ VISCUT és una col·lecció adreçada a
lectors a partir de 12 anys. Relats d’experiències
viscudes i testimonis colpidors que ens
ensenyaran el valor de l’esperança i de l’esperit
de superació dels infants en les circumstàncies
més difícils.

Penny, caiguda del cel.
Retrat d’una família
italoamericana
Jennifer L. Holm

A través dels ulls de la Penny, una noia
d’onze anys de família italoamericana,
coneixem aspectes de la història
recent dels Estats Units i de com les
circumstàncies de la guerra van afectar,
a vegades de manera dramàtica, els
americans d’origen italià.
És una història de famílies: tot allò
que les uneix i tot allò que les separa.

13

EXIT és la col·lecció de Bambú adreçada

EXIT

BAMBÚ VISCUT

12

a lectors de 14 anys endavant. Es tracta de
novel·les d’una gran qualitat, amb històries
apassionants que captivaran els joves, i els no
tan joves, disposats a viure aventures excitants,
misteris trepidants i episodis còmics.

145 x 210 mm · 256 pàgines
PVP: 8 €

Newbery Honor Book 2007
Finalista del Premi Protagonista
Jove 2009

NOVETAT

Commovedora
història de
dues nenes
jueves que
sobreviuen
a l’Holocaust

La Casa de l’Àngel
de la Guarda.
Un amagatall per a nenes
jueves
Kathy Clark

El 1944, durant l’ocupació dels
alemanys a Hongria, envien la Susan
i la Vera, dues germanes jueves, a un
convent per amagar-les dels nazis.
Allà, les nenes aprendran el veritable
significat del valor gràcies a les
monges, que arrisquen les pròpies
vides per protegir-les. Però quan els
soldats arriben de matinada, ¿estan
fora de perill?
145 x 210 mm · 248 pàgines
PVP: 8 €

Tastant el cel.
Una infantesa palestina
Ibtisam Barakat

Neu de primavera.
Créixer a la Xina de Mao
Moying Li

Poderoses i demolidores memòries
que reflecteixen la infantesa de
l’autora en un món esmicolat per
la guerra: la fugida de casa i la
separació de la família quan esclata
la Guerra dels Sis Dies; la dura vida
dels refugiats palestins; la inesperada
alegria en conèixer l’alfabet àrab...
La llengua serà el seu refugi en un
món fragmentat.

Després de veure com peguen en
públic el seu director, Moying fuig
de l’escola i busca la seguretat de
casa seva, però detenen el seu pare
i se li emporten els llibres. Moying
només troba refugi en la literatura.
Però amb tantes escoles tancades
i la majoria de llibres prohibits, com
podrà mantenir viva la seva passió
per aprendre?

145 x 210 mm · 216 pàgines
PVP: 8 €

145 x 210 mm · 216 pàgines
PVP: 8 €

Premi Junceda a la millor coberta
2010

Helpers

Miquel Ribas Figueras
En Marc Solà, un jove llicenciat en
Biologia, viu amb neguit la incertesa
del seu futur. Quan li proposen d’anar
a treballar a l’Índia en un laboratori
de biotecnologia, accepta l’oferta tot
i els seus temors. Un cop allà, els
esdeveniments l’arrossegaran cap
a una espiral de descobertes que
l’obligaran a replantejar-se valors
i actituds.
CIÈNCIA-FICCIÓ + AVENTURA + VALORS

148 x 216 mm · 272 pàgines
PVP: 11,90 €

Premi Junceda a la millor 		
coberta 2008

La veritable confessió
de Charlotte Doyle

Un dia sencer de blat

Tigre, tigre

Anna Cabeza

Traducció: Lluís-Anton Baulenas

En Ramon Arcàs, ja vell, torna
a Rocalba, un poble dels Pirineus.
Recorda uns fets que hi van tenir lloc
el 1948, quan era jovenet i feia de
dibuixant per a un reconegut etnògraf.
Aquell juliol va aprendre que si tries el
camí d’estimar allò que fas, t’apropes
a tu mateix. En aquest retorn al
passat, revifen les esgarrinxades
d’un primer amor.

Lynne Reid Banks
Traducció: Dolors Udina

Avi

No hi ha gaires noies de tretze anys
acusades d’assassinat, jutjades i
declarades culpables. Jo en vaig ser
una. I la meva història, tot i haver
passat força anys enrere, té prou valor
per ser explicada. Alerta, però: si les
idees fortes i l’acció us ofenen, no la
llegiu. Jo intentaré explicar la veritat,
tal com la vaig viure.
MISTERI + TERROR + AVENTURES

148 x 216 mm · 280 pàgines
PVP: 11,90 €

Newbery Honor Book
Seleccionada per al premi
Protagonista Jove 2010

AVENTURA + HISTÒRIA + SENTIMENTS

148 x 216 mm · 152 pàgines
PVP: 11,90 €

Dos cadells de tigre germans són
arrencats de la jungla i portats
a Roma. El més fort, Brutus, viu
en una gàbia i l’entrenen per matar
al Colosseu. El Cèsar regala el petit
a la seva filla Aurèlia. Ella l’estima
moltíssim, el Botes; i Julius, un jove
cuidador, li ensenya com guanyar-se
la confiança del tigre. Però, per una
broma que es torça, comença la
fatalitat...
AVENTURA + HISTÒRIA + AMISTAT

148 x 216 mm · 208 pàgines
PVP: 11,90 €

Premi Publishers Weekly 2005
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CLÀSSICS UNIVERSALS és la col·lecció de
clàssics de Bambú per a lectors de 12 anys endavant.
Presenta grans traduccions de joies de la literatura
universal en acurades edicions amb tapa dura,
il·lustracions de qualitat i un breu quadern
documental sobre l’obra, l’autor i la seva època.

L’estrany cas del Dr. Jekyll
i el Sr. Hyde

Orgull i prejudici
Jane Austen

Traducció: Margarida Trias
Il·lustracions: Jordi Vila i Delclòs
La gran casa de Netherfield Park té
un nou llogater: el senyor Bingley, un
jove atractiu, ric i... solter. La senyora
Bennet n’està encantada, ja que el
seu desig més fervent és trobar un
bon partit per a les seves cinc filles.
Però a l’Elizabeth, la més rebel de les
germanes, qui de debò li interessa
és el senyor Darcy, un jove arrogant i
misteriós.

La Vall de la Por

Arthur Conan Doyle
Traducció: Lluís-Anton Baulenas
Il·lustracions: Fernando Vicente

Robert Louis Stevenson

Traducció: Mireia Porta
Il·lustracions: Fernando Vicente

Sherlock Holmes té un nou misteri
per resoldre: l’assassinat del senyor
Douglas, el propietari d’una gran casa
pairal a la vall de Vermissa. Però un
tomb inesperat complica el cas i el
suspens de la història ens xucla en un
remolí vertiginós cap al fons de la Vall
de la Por.

Què fa aquell estrany individu, entrant
a casa del doctor Jekyll? És possible
que un ésser tan repugnant sigui
amic del respectable metge? Com
pot ser que un home tan exemplar
es pugui relacionar amb un monstre
com el tal Hyde, capaç de cometre els
crims més atroços? Caldrà investigar
Hyde... o potser Jekyll ens amaga
alguna cosa?

145 x 210 mm · 384 pàgines
PVP: 16 €

145 x 210 mm · 272 pàgines
PVP: 16 €

145 x 210 mm · 144 pàgines
PVP: 12 €

El magnetitzador

El malalt imaginari

Conte de Nadal

Les aventures de Tom Sawyer

L’univers de Poe

Amor a la vida i altres relats

Traducció: Joan Fontcuberta
Il·lustracions: Miguel Navia

Traducció: Anna Casassas
Il·lustracions: Fernando Vicente

Traducció: Maria-Antònia Oliver
Il·lustracions: Pep Montserrat

Traducció: Ernest Riera
Il·lustracions: Fabio Sardo

Traducció: Margarida Trias
Il·lustracions: Pep Montserrat

Traducció: Dolors Gallart
Il·lustracions: Enrique Breccia

Magnetisme animal: acció que una
persona exerceix sobre una altra i
que produeix efectes de suggestió i
d’hipnotisme encaminats a dominar
la seva voluntat. També anomenat
mesmerisme. Es pot controlar la vida
i la mort per mitjà de la hipnosi?
El malèfic magnetitzador d’aquest
inquietant relat de Hoffmann sembla
disposat a demostrar-nos que és
possible.

El pobre Argan està malalt i passa
tot el dia al llit, queixant-se i pendent
dels remeis que li prescriuen uns
metges més delerosos de guanyar
diners a costa de la malaltia que
de tallar-ne d’arrel les causes. I per
acabar d’adobar el seu turment, la
nena, l’Angélique, s’ha enamorat del
pretendent que no toca. Sort de la
Toinette, la criada, que no és metge
però té remei per a tot.

Un escarabat fantàstic i el tresor d’un
temible pirata; un castell tenebrós
enmig dels Apenins i una noia
atrapada dins d’un retrat; un detectiu
amb ulleres verdes i el misteri d’una
carta introbable; un mort que no és
ni mort ni viu... i una setmana amb
tres diumenges! Tot això és possible
a l’univers de Poe.

Dos homes caminen envoltats
d’un paisatge majestuós, desfets
i encorbats pel pes dels seus
farcells. Mentre travessen un riu
ple de roques, un d’ells cau i pren
mal. El seu company no s’atura i
l’abandona... Els vuit relats d’aquest
recull ens parlen de voluntat, de força
vital i d’instint de supervivència.

145 x 210 mm · 160 pàgines
PVP: 12 €

145 x 210 mm · 240 pàgines
PVP: 16 €

145 x 210 mm · 112 pàgines
PVP: 12 €

145 x 210 mm · 128 pàgines
PVP: 12 €

E.T.A. Hoffmann

Molière

Charles Dickens

El senyor Scrooge és un vell avar
i rondinaire. No coneix la compassió
ni la caritat, té el caràcter agre i un cor
dur com una pedra que no s’estova
ni tan sols quan arriba Nadal. Però
aviat rebrà la visita inesperada de tres
esperits que l’acompanyaran en un
viatge revelador als dies de Nadal de la
seva infantesa, del present i del futur. I
el que hi descobrirà li canviarà la vida.
145 x 210 mm · 160 pàgines
PVP: 12 €

Mark Twain

La vida a Saint Petersburg, un poblet
situat a la riba del Mississipí, al
sud-oest dels Estats Units, és tan
plàcida que, fins i tot, pot resultar
ensopida. Però en Tom Sawyer, un nen
entremaliat i curiós de mena, és capaç
de treure suc de qualsevol fet quotidià,
com ara pintar una tanca, o no tan
quotidià, com ara empaitar un malvat
assassí o anar a trobar un tresor
amagat dins una cova, acompanyat del
seu inseparable amic Huck.
145 x 210 mm · 240 pàgines
PVP: 16 €

CLÀSSICS UNIVERSALS

CLÀSSICS UNIVERSALS
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Edgar Allan Poe

Jack London

El crim de lord Arthur
Savile i altres relats
Oscar Wilde

Traducció: Ernest Riera
Il·lustracions: Roger Ibáñez
Aquell vespre, lady Windermere
havia reunit a casa el bo i millor de
la societat londinenca. No hi faltava
el seu quiromàntic, un enigmàtic
gentleman capaç de llegir el passat
i el futur a les línies de la mà. Lord
Arthur s’hi ofereix amb entusiasme,
sense sospitar que l’horror i la
tragèdia també es poden endevinar...
145 x 210 mm · 160 pàgines
PVP: 12 €

UFC1101

Atenció al client
Tel.: 902 107 007
bambu@editorialbambu.com
www.editorialbambu.com

