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No hi ha res
com llegir!
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Exit
La nova novel·la
de l’autora de L’arbre
de les mentides i
La cançó del cucut,
Premi Llibreter 2019.

La veu de les ombres
Autora:

Frances Hardinge
Xavier Pàmies

Traducció:

Vet aquí la història d’una noia amb cor d’os...
A vegades, quan algú es mor, el seu esperit se’n
va a buscar un lloc on amagar-se. Hi ha
persones que tenen espai a dins del cos per
acollir aquests esperits errants. A l’edat de
dotze anys, la jove Makepeace ha après a
defensar-se dels fantasmes que intenten
posseir-la a les nits, desesperats per trobar
refugi. Fins que un dia un fet terrible li fa baixar
la guàrdia... I ara té un esperit a dintre.
A partir de 14 anys
14,7 x 21 cm, 480 pàgines
PVP amb IVA: 12,90 
PVP sense IVA: 12,40 

P
 REMI CHILDREN OF THE NIGHT 2017
DE THE DRACULA SOCIETY

FRANCES HARDINGE
Frances Hardinge va passar bona
part de la seva infància en una
enorme casa antiga que la va inspirar
a escriure històries estranyes des de molt
jove. Fly By Night, la seva primera novel·la per a
joves, va obtenir un gran reconeixement per part de la
crítica i va guanyar el Premi Branford Boase. Des de
llavors, ha escrit moltes novel·les d’èxit per a joves,
com per exemple L’arbre de les mentides,
guanyadora del Premi Costa 2015 al millor llibre de
l’any, o La cançó del cucut, Premi Llibreter 2019.

ALTRES TÍTOLS DE L’AUTORA:

L’arbre de les mentides

La cançó del cucut

PVP amb IVA: 12,90 
PVP sense IVA: 12,40 

PVP amb IVA: 12,90 
PVP sense IVA: 12,40 

P
 REMI COSTA 2015 AL
MILLOR LLIBRE DE L’ANY

P
 REMI LLIBRETER 2019
MILLOR LLIBRE DE
LITERATURA INFANTIL
I JUVENIL D’ALTRES
LITERATURES

P
 REMI DEL FESTIVAL CELSIUS
232 A LA MILLOR NOVEL·LA
JUVENIL TRADUÏDA EL 2018

col·Lecció

Exit
DAVID NEL·LO
David Nel·lo és un reconegut
escriptor i traductor català de
literatura juvenil. Ha obtingut, entre
d’altres, els premis Vaixell de Vapor,
Enric Valor de narrativa juvenil,
Columna Jove, Ciutat d’Olot i Edebé.

La Blanca Marçal
és l’homenatge literari
de David Nel·lo als
professors amb vocació
autèntica.

El ramat perillós
Autor:

David Nel·lo
La Blanca Marçal ha estat tota la vida
professora d’institut. Ara que està a punt
de jubilar-se, mira enrere i fa balanç de la
seva trajectòria. Ha tingut força encerts,
però també ha comès alguns errors.
Per les seves classes han passat molts
alumnes, alguns de ben problemàtics. Però
n’hi ha un que no li marxarà mai del cap:
encara recorda el dia que es va fixar per
primer cop en el noi que seia a la punta
de la segona fila, en Mirko Lloberes... Els
inadaptats també són aquells que lluiten
incansablement i a contracorrent perquè
tot surti bé.
A partir de 13 anys
14,7 x 21 cm
120 pàgines
PVP amb IVA: 11,90 
PVP sense IVA: 11,44 

ALTRES TÍTOLS
DE L’AUTOR:

La tribu
dels Zippoli
PVP amb IVA: 8,70 
PVP sense IVA: 8,37 

4a EDICIÓ

Més
de 7.000
exemplars
venuts

TOP      !
L’any del Gat
Jaume Copons

Tancat en una
bombolla

IL·LUSTRACIONS:

Stewart Foster

Agustín Comotto

Traducció:

A partir de 8 anys

Marta Pera

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

A partir de 12 anys
14,7 x 21 cm, 352 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 
PVP sense IVA: 11,44 

3a EDICIÓ

El noi que nedava
amb les piranyes

La guerra
dels botons

David Almond

Avi

IL·LUSTRACIONS:

Traducció:

Oliver Jeffers

David Nel·lo

TRADUCCIÓ:

A partir de 13 anys

Bel Olid
A partir de 10 anys
14,5 x 21,5 cm, 232 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 
PVP sense IVA: 8,37 

14,7 x 21 cm, 264 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 
PVP sense IVA: 11,44 

3a EDICIÓ

Ferralla

Ohio

Pádraig Kenny

Àngel Burgas

TRADUCCIÓ:

A partir de 14 anys

Aurora Ballester
A partir de 10 anys
14,7 x 21 cm, 352 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 
PVP sense IVA: 11,44 

14,7 x 21 cm, 264 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 
PVP sense IVA: 11,44 

A partir de 7 anys
14,5 x 19 cm,
48 pàg.

No hi
vull anar!

Un conte per aprendre a
dormir fora de casa

Que m’ho
compres?

Un conte per aprendre
a estalviar

Hola!
Gràcies! Adéu!

PVP amb IVA: 7,50 €
PVP sense IVA: 7,21 €

Un conte per aprendre
a ser educats

elisenda roca
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.

Veritat
o mentida?

Un conte per aprendre
a ser sincers

Fora
malsons!

Un conte per deixar
de tenir por a la nit

No som els
3 porquets!

Un conte per deixar
de ser marranets

cristina losantos
Il·lustradora, llicenciada en Belles
Arts. Treballa per a moltes
editorials europees i col·labora en
diversos diaris i revistes infantils.
El 1998 va guanyar el 2n Premi
Nacional d’Il·lustració del
Ministeri de Cultura.

Això
és meu!

Un conte per aprendre
a compartir

Inclou
un punt
de llibre

Pim! Pam!
Pum!

Un conte per aprendre
a conviure

On / Off

Un conte per aprendre
a desconnectar

Sol·licita
l’expositor

No hi ha res
com llegir!
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