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Sorra a les sabates
Pep Molist
Il·lustracions: Maria Espluga

Avui és el dia. La Maria per fi s’ha quedat 
sola a la biblioteca i està decidida a fer el 
mateix que fan els seus germans: ficar-se 
dins d’un llibre. Sempre expliquen com 
és de meravellós, i quan ho fan els brillen 
els ulls. Però aviat s’adonarà que és més 
complicat del que es pensava. O potser 
molt més senzill del que s’imagina...

A partir de 5 anys
19 x 21 cm, 24 pàg.
PVP amb IVA: 6,10 € - PVP sense IVA: 5,87 €

Autor guanyador del 
Premi Rovelló d’assaig 
de literatura infantil
i juvenil 2003

Una col·lecció en lletra manuscrita especialment pensada per a primers lectors: un text amb un grau de dificultat lectora adequat 
per als nens i nenes que tot just acaben de fer el pas de la lletra de pal a la lletra manuscrita i unes il·lustracions a tot color que en 
facilitaran la comprensió. Tres títols que, d’altra banda, tracten valors com ara la pau, la superació de dificultats o temes d’interès 
educatiu, com ara la lectura.

Cèlia, l’estrella marina
Carmen Gil
Il·lustracions: Carmen Queralt

La Cèlia és una estrella petita i aventurera que somia 
poder banyar-se al mar. Una nit es decideix a emprendre 
el gran viatge darrere el seu somni. Però, com s’hi va, al 
mar? Ho haurà de demanar! Potser li costarà una mica 
més del que es pensava, però amb esforç i amb il·lusió 
sovint els impossibles poden fer-se realitat.

A partir de 5 anys
19 x 21 cm, 24 pàg.
PVP amb IVA: 6,10 € - PVP sense IVA: 5,87 €
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PaS De LLeTRa

Text en lletra 

manuscrita 

per a primers 

lectors

Valors perals més petits en forma de contes
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Una col·lecció de relats breus perquè els infants de 6 anys en endavant s’endinsin en el món de la lectura. Els textos, senzills i de 
fàcil comprensió, es combinen amb magnífiques il·lustracions a tot color que estimularan la seva imaginació. Cada títol, escollit pel 
seu valor educatiu i literari, inclou un divertit punt de llibre.
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PRIMeRS LeCToRS

Bel Olid. Vaig néixer a prop del mar i quan me n’allunyo el trobo a 
faltar. Des de molt petita m’encanta llegir i inventar-me històries,
i de vegades tinc la sort que una il·lustradora amiga se les fa 
seves i les dibuixa... És meravellós quan un personatge que 
tenies al cap, de cop, té cara i mans i vida. Una altra cosa que em 
fascina és aprendre altres llengües, i em dedico a traduir al català 
i al castellà també les històries que altres escriuen en anglès, en 
francès, en italià... La meva vida està feta de lletres.

Alana i Alada
Bel Olid
Il·lustracions: Mercè Canals

L’Alana va néixer amb les cames tortes, i per poder córrer 
i saltar i ballar com la nena enjogassada que és no li 
queda més remei que operar-se. Però per recuperar-
se s’ha d’estar quieta al llit molts dies seguits. Quin 
avorriment! Sort que son pare, que la coneix prou 
justament perquè és la seva filla, li troba la companya 
ideal: una cadernera preciosa, petitona i espantada 
que ha caigut del niu una nit de tempesta. Nena i ocell 
somien juntes la llibertat, sense pensar que, quan arribi, 
potser s’hauran de separar.

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Inclouun puntde llibre!

Un conte sobre el 
respecte i la llibertat

Mercè Canals. Ai, m’agrada tant dibuixar els contes que escriuen 
els amics! Mira que en fa, de temps, que omplo llibres de 
dibuixos, però quan els ha escrit algú que t’estimes… No hi ha 
color. La vam pensar un estiu, aquesta història, i mentre la Bel 
l’omplia de paraules, jo anava pensant en els cabells de l’Alana
i el somriure de l’Alada. Mentre dibuixo, pico cacauets i prenc una 
llimonada. I de tant en tant aixeco el cap i miro per la finestra a 
veure si tinc sort i passa una cadernera. Ep, n’acabo de veure una!

© Carme Esteve / AELC
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En Galceran i les marietes
Caterina Valriu
Il·lustracions: Carme Peris

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 hi ajudaran un ratolí, 
un pinsà, una gavina i en Galceran, un nen 
que no tenia amb qui jugar al dòmino.

A partir de 6 anys
14,5 x 19 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Clida i Sirú
Joan de Déu Prats
Il·lustracions: Marta Brú

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.

A partir de 7 anys
14,5 x 19 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

La marieta sense taques
Tina Vallès
Il·lustracions: Joan Negrescolor

L’Enriqueta és una marieta com qualsevol 
altra: té una closca vermella i lluent i… 
cinc taques negres? Doncs no! Ja no les 
té, les cinc taques a la closca! Aquest 
matí quan s’ha llevat s’ha sentit estranya 
i en mirar-se al toll ha vist esparverada 
que li havien marxat totes cinc! On deuen 
ser? Haurà d’investigar i començar a 
preguntar! Ajudeu-la, amics del bosc!

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Tina Vallès
Autora guanyadora 
del Premi Llibres 
Anagrama 2017
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La tortuga que volia creuar 
el desert
Bernat Romaní
Il·lustracions: Nilobon Kijkrailas

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.

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

On dormen els estels?
Elisenda Queralt
Il·lustracions: Noemí Villamuza

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.

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

El rei d’en Set
Pere Pons
Il·lustracions: Riki Blanco

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...

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

L’anell de la Nur
Marta Jarque
Il·lustracions: Lluís Farré

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?

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

La casa d’en Ramon
Carolina Tarrés
Il·lustracions: Xavier Salomó

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?

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €
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Pors, manies i vergonyes
Lluís Farré
Il·lustracions: Mercè Canals

La Rita caminava tota encongida
i arrossegant els peus. I no pas 
perquè li fessin mal les sabates
o li pesés massa l’abric a l’hivern, 
no. El que la Rita duia a l’esquena 
que li pesava tant era una muntanya 
enorme de pors, manies i vergonyes!
I es poden fer tan poques coses 
amb tant de pes al damunt!

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €
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En Jan Pol fa de detectiu
Marta Jarque
Il·lustracions: Daniel Jiménez

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 
un fet inesperat. Serà prou valent per 
arribar fins al final i tancar el cas?

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

En Jan Pol té un cas
Marta Jarque
Il·lustracions: Daniel Jiménez

En Jan Pol s’enfronta a un nou cas amb 
valentia i amb l’ajut de 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.

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Petit Papu
Montse Ganges
Il·lustracions: Imapla

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.

A partir de 6 anys
14,5 x 19 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

La bruixa Conxorxa
Marta Romera
Il·lustracions: Albert Asensio

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.

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

El fantasma de casa els avis
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Elena Frauca

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 de 
força estranyes i misterioses, i la Paula 
tindrà una nit plena de sorpreses.

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

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...

A partir de 6 anys
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €
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La boira pudent
Joles Sennell
Il·lustracions: Marc Torrent
Enigmes: Àngels Navarro

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

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Les il·lusions del mag
Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Gusti
Enigmes: Àngels Navarro

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.

A partir de 6 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

El tresor d’en Barbablava
Àngels Navarro
Il·lustracions: Mariona Cabassa
Enigmes: Àngels Navarro

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?

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

La tomba misteriosa
Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Josep Rodés
Enigmes: Àngels Navarro

En Rossend és de vacances a Egipte 
amb el seu pare, un arqueòleg. Al 
campament, es fa amic de l’Aliya, la 
filla del capataç del seu pare. Un dia, 
els pares no tornen al campament. Es 
deu haver venjat, la mòmia? Si els volen 
trobar amb vida hauran de resoldre 
uns quants enigmes. El temps corre en 
contra seva… Vols ajudar-los?

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Contes que posen
a prova l’enginy 
dels infants

Inclouen un 

punt de llibre 

col·leccionable 

amb un enigma

Autor guanyador 
del Premi Cervantes 
Chico 2012

Pep Albanell
Autor guanyador 
del Premi 
Trajectòria 2013

ENIGMES



10

PR
IM

ER
S 

LE
CT

O
R

S
PRIMERS LECTORS

Fora malsons!
Un conte per deixar de tenir por
a la nit

Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

En Joan és un nen tranquil i rialler de 
dia, però quan arriba la nit l’assalten 
tota classe de temors. Des del seu llit 
veu ombres amenaçadores i criatures 
terrorífiques que desapareixen quan els 
pares encenen el llum. L’àvia l’ensenyarà 
a vèncer la por. Perquè… qui diu que 
la foscor no pot ser divertida? 

A partir de 8 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Hola! Gràcies! Adéu!
Un conte per aprendre a ser educats

Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

La Nora i en Martí són dos amics que 
tenen un problema en comú: els costa 
saludar i comunicar-se amb els altres. 
No semblen gaire disposats a canviar, 
fins que un dia s’adonen que, a còpia de 
no saludar, s’estan tornant invisibles!

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Per millorar l’actitud
i el comportament
dels més petits

No som els 3 porquets!
Un conte per deixar de ser marranets

Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

Aquesta és la història de tres germans 
que van bruts com guilles, que són molt 
desordenats i que sempre van malgirbats. 
Quan aquesta actitud faci que els amics 
se n’allunyin, tips de la ferum, el director 
de l’escola els proposarà un pacte. Seran 
capaços d’anar nets i endreçats una 
setmana? Un conte divertit i didàctic que 
ensenya als petits lectors la importància 
dels hàbits d’higiene.

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Això és meu!
Un conte per aprendre a compartir

Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

L’Andreu sempre havia estat un nen 
desprès i generós: tot ho deixava sense 
dubtar. Per què s’ha tornat tan garrepa? 
No hi ha manera que deixi res a ningú. 
Ni als amics, ni als companys de classe, 
ni a en Jan, el germanet petit. Però aviat 
viurà una experiència que l’ajudarà a 
entendre que res no és divertit si no pot 
ser compartit.

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

Escrits en vers 

per facilitar 

el record del 

missatge

Pim! Pam! Pum!
Un conte per aprendre a conviure

Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

En Nil ha canviat d’escola i està content: farà 
amics nous i s’ho passarà molt bé. Però, ei!, 
alerta!, que al fons de la classe hi ha un parell 
de bestioles que es diuen Marta i Enric i que 
es comuniquen amb cops, coces, mossegades, 
esgarrapades i estirades de cabells. Això s’ha 
d’acabar! Aviat, entre tots, pares i nens, trobaran 
la solució.

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €
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Inclouen

un punt

de llibre!

Veritat o mentida?
Un conte per aprendre a ser sincers

Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

La Bet és molt maca i divertida, però 
té un gran defecte: no para de dir 
mentides! Quan una veritat no li convé, 
l’amaga i en fa una bola. I així, de bola 
en bola, arribarà un dia en què la veritat 
li girarà l’esquena quan més la necessiti. 
Però mai no és tard per aprendre a dir 
la veritat!

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 €

On/Off
Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

L’Adela, en Roger i en Tamirat són molt 
bons amics. Però tot canvia el dia que 
a en Roger li fan un regal inesperat: un 
mòbil! Els seus dos amics de l’ànima 
veuen com en Roger es transforma 
i ja no és el que era: se’l veu com 
hipnotitzat i està sempre pendent del 
mòbil. I el pitjor de tot és que s’adonen 
que hi ha més nens com ell!

A partir de 7 anys 
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP 
sense IVA: 7,21 €
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Una col·lecció de llibres pensats per a lectors de 8 anys en endavant. Les il·lustracions, en blanc i negre, acompanyen i fan més 
amena la lectura d’uns relats que destaquen tant per la gran qualitat literària com per la voluntat pedagògica de promoure valors 
fonamentals de la nostra societat, com ara el respecte, la tolerància o la solidaritat. 

Massagran
Josep M. Folch i Torres
Il·lustracions: Joan Junceda

Torna en Massagran, el gran clàssic de la literatura 
juvenil catalana, en una edició restaurada de les seves 
aventures extraordinàries, escrites el 1910 per Josep 
M. Folch i Torres com una sàtira de les novel·les 
d’aventures, que han perdurat fins avui sense perdre 
gràcia i originalitat. En Massagran és l’antiheroi català 
per excel·lència, políticament poc correcte però ple 
de bones intencions. El que se’n diu un tros de pa!

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm, 368 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €

El gran clàssic de la literatura 
juvenil catalana, en una edició 
restaurada amb les il·lustracions 
originals de Joan Junceda .

Josep M. Folch i Torres (1880-1950), autor d’una 
extensíssima producció, va començar escrivint obres 
adreçades al públic adult. A través de la revista En 
Patufet es va estrenar en la literatura per als més 
joves. Aventures extraordinàries d’en Massagran (1910), 
escrita just després de tornar de l’exili a França, el va 
consagrar com a escriptor juvenil.

Joan García Junceda i Supervia (Barcelona, 1881 – 
Blanes, 1948) va ser un dibuixant molt prolífic, i un 
dels caricaturistes catalans més importants de la 
primera meitat del segle xx. Va començar a publicar el 
1902 al setmanari Cu-cut!, i també va ser col·laborador 
de La Tralla, Metralla, L’Estevet, El Gall, Cuca Fera, Or i 
Grana, La Piula, En Patufet, Virolet i Esquitx.

Una nova edició restaurada que incorpora 
els canvis recents de la nova Gramàtica 
de la llengua catalana. En aquest volum 

s’apleguen les dues grans novel·les: 
Aventures extraordinàries d’en Massagran i 

Noves aventures d’en Massagran.
Gràcies a la col·laboració dels hereus de 

Josep M. Folch i Torres, a través de la 
fundació que porta el nom de l’escriptor, 

hem pogut recuperar la primera edició de 
tots dos volums (publicats l’any 1910 a la 
«Biblioteca Patufet») per tal d’escanejar 

de nou, amb la millor qualitat possible, els 
dibuixos originals de Joan Junceda i oferir 
una edició actual però fidel a l’original, de 

principis del segle xx.
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L’any del gat
Jaume Copons
Il·lustracions: Agustín Comotto

El llibre que tens a les mans no és la típica novel·la amb 
gatet bonic i simpàtic digne de sortir retratat a Instagram. 
Tampoc no hi trobaràs un nen o una nena cursi que 
s’estima el gatet amb bogeria. Aquí els protagonistes són 
una classe sencera i la Sílvia, la mestra que, com totes les 
mestres, té molta paciència; i sí, també hi ha un gat, però 
no pas un gat qualsevol. El Gat de la classe del Gat és tot 
blanc i té un ull blau i l’altre marró, però no és especial 
perquè sigui guapàs, sinó perquè té un poder que el fa 
extraordinari: vols saber quin és?

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 120 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

De l’autor de la sèrie d’èxit L’Agus i 
els monstres (Combel), ens arriba una 
novel·la fresca i divertida ambientada 
en les aules i protagonitzada per una 
classe sencera amb problemes de 
convivència .

Jaume Copons. En Jaume és escriptor. A part d’haver 
escrit un munt de novel·les, cançons i guions, és coautor 
de la col·lecció Jo, Elvis Riboldi, i de sèries infantils de 
televisió. Li agrada passejar sense rumb fix, mirar els 
aparadors de les sabateries, escoltar la mateixa cançó 
una vegada i una altra i llegir diversos llibres alhora.

Agustín Comotto. Vaig néixer a 
Buenos Aires, Argentina,
i dibuixo des que tinc memòria. 
Visc a Corbera de Llobregat, prop 
de Barcelona, on vaig arribar el 
1999. Vaig començar dibuixant 
i escrivint còmics en revistes 
argentines i, des de fa molts anys, 
dibuixo i escric llibres infantils

i juvenils. He dibuixat llibres per editorials de Veneçuela, 
Mèxic, Argentina, Espanya i Itàlia i alguns s’han publicat a 
Corea, Suècia, Brasil, Suïssa i França. Aquests són alguns 
dels meus llibres: Set milions d’Escarabats (premi A la Orilla 
del Viento del Fondo de Cultura Econòmica, Mèxic; i llista 
White Raven de 2002 de la Biblioteca de Munic, Alemanya), 
La guerra perduda, El mar va dir prou!, El secret de les girafes, 
Agata, La meravellosa història de Peter Schlemihl, El Comelibros 
(Menció Millor àlbum il·lustrat ALIJA, IBBY-Argentina 2006)
i 20.000 Llegües de viatge submarí.
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Germanes Crostó, agència 
d’investigació
El misteri de la tifa de gos 
abandonada

Anna Cabeza
Il·lustracions: Toni Batllori

L’Ascensió, la Carme i la Rosalia no 
són àvies normals i corrents. Viuen 
amb en Marcel, el nét de l’Ascensió, i 
comparteixen amb ell un passatemps 
curiós: resoldre misteris. Per això han 
decidit ajudar la seva veïna, la Margarida, 
a descobrir qui és l’amo del gos que 
cada dia li deixa una tifa davant de la 
porta. La seva investigació s’interposarà 
en els plans d’uns lladres que acaben 
de robar l’oficina del banc del barri. Els 
pispes no saben on s’han ficat. Una 
aventura trepidant amb molt d’humor, 
persecucions i astúcia…, molta astúcia.

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm, 88 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

Guanyador del
Premi Atrapallibres 
2014

Germanes Crostó:
El misteri dels llobarros
Anna Cabeza
Il·lustracions: Toni Batllori

Després de la primera aventura d’aquest 
peculiar trio de detectives, la Carme, la 
Rosalia i l’Ascensió reben la visita d’en 
Borja Pijirilis, el director del mercat. El 
pobre està desesperat perquè ja fa dies 
que a les parades s’armen uns sidrals 
descomunals perquè els números de torn 
hi surten repetits. Les Crostó accepten 
el cas, però de seguida sospiten que 
sota aquest misteri aparentment senzill 
i inofensiu se n’amaga un altre de més 
complex i perillós.

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm, 96 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

L’odissea de l’Ollie
William Joyce
Il·lustracions: William Joyce 
Traducció: Aurora Ballester 

En el regne secret de les joguines hi 
ha molts misteris. Hi ha el codi de les 
joguines i també la màgia de convertir-se 
en la joguina preferida d’un nen. Però 
l’Ollie és molt més que el nino preferit 
d’en Billy: és el seu millor amic. Per 
això, quan el malvat rei pallasso Zozo 
i els seus esbirros de ferralla segrestin 
l’Ollie, en Billy no dubtarà a emprendre la 
perillosa aventura del rescat.

A partir de 9 anys 
Tapa dura
14,5 x 21,5 cm, 328 pàg.
PVP amb IVA: 14,90 € - PVP sense IVA: 14,33 €
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Projecte Galileu
Joan A. Català
Il·lustracions: Luis Bustos

Any 2052. L’Adam Seymour troba que ja n’hi 
ha prou. No pot ser que el prepotent d’en 
Chris guanyi sempre el concurs de ciències 
de l’institut fent trampes. Però enguany la 
truita es girarà perquè ell i els seus amics 
Meg i Martin pensen sorprendre tothom 
amb un experiment genial i extraordinari. 
Algun avantatge ha de tenir ser el germà 
petit d’un astronauta destinat a Mart.

A partir de 10 anys 
14,5 x 21,5 cm, 264 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

La tribu dels Zippoli
David Nel·lo
Il·lustracions: Pere Ginard

El Guillem és un Caldara, i els Caldara són 
una família de grans lectors. El pare, la mare 
i el germà gran devoren els llibres, però a ell 
no li agrada gens llegir. Li costa, s’hi encalla 
i s’hi avorreix. Potser és que no ha trobat 
encara el seu llibre, i això que cada setmana 
a l’escola els fan anar a la biblioteca a triar-ne 
un! Potser el d’aquesta setmana aconseguirà 
atrapar-lo. Es titula La tribu dels Zippoli...

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm, 144 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Txong Txong Blu 
Pinin Carpi
Il·lustracions: Iris de Paoli
Traducció: Anna Casassas

«Una vegada era un xinès de la Xina 
vestit de blau i de taronja que es deia 
Txong Txong Blu.» En Txong Txong Blu 
té un gat tot blau i un gos tot taronja. I 
un peixet que es diu Blavet. Una nit la 
neu recobreix de volves blanques tots els 
tarongers d’en Txong Txong Blu. Gelat de 
taronja, quina bona idea! Anirà al mercat 
a vendre’l, i pel camí...

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Que bé que ens ho 
hem passat!
Michael Morpurgo
Il·lustracions: Quentin Blake
Traducció: Yannick Garcia

La setmana que passen a la granja de 
Nethercott és la més esperada per la mestra 
i els alumnes d’una escola de Londres. Allà 
hi fan feina de grangers de debò: alleten 
els vedells, pasturen les ovelles, planten 
arbres, arrenquen patates, cullen ous, 
pomes, móres... Cada any tornen a la ciutat 
carregats d’anècdotes per explicar, però 
l’any que hi va anar en Ho, un noi orfe i 
refugiat, fou certament extraordinari.

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 44 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €
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Sir Gadabout
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, i s’embarca 
en un seguit de catastròfiques aventures!

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm, 96 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

Sir Gadabout,
del foc a les brases
Martyn Beardsley
Il·lustracions: Tony Ross
Traducció: Pere Martí Casado

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.

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm, 104 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

Atenció! En Vranek sembla 
del tot inofensiu!
Christine Nöstlinger
Il·lustracions: Monse Fransoy
Traducció: Anna Tortajada

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.

A partir de 10 anys 
14,5 x 21,5 cm, 224 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Premi del llibre infantil 
i juvenil austríac
Autora guanyadora del 
Corine International 
Book Award 2011

També van ser joves
Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Fernando Vicente

Molts dels noms que omplen les nostres 
enciclopèdies amaguen autèntiques 
històries de superació, protagonitzades 
per homes i dones excepcionals que, 
malgrat els contratemps, les dificultats
o fins i tot els fracassos de la seva 
joventut, van arribar a fer grans coses.

A partir de 9 anys
14,5 x 21,5 cm, 200 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Autor guanyador 
del Premi Cervantes 
Chico 2012

El noi que nedava amb les 
piranyes
David Almond
Il·lustracions: Oliver Jeffers 
Traducció: Bel Olid

L’oncle Ernie es queda sense feina, però 
aviat se li acut una idea: convertir casa 
seva en una fàbrica d’enllaunar peix. A 
l’Stan, el nebot de l’Ernie, no li agrada gens 
aquesta nova vida i decideix fugir amb una 
companyia de fira ambulant. El viatge li 
canviarà la vida, i coneixerà el gran Panxo 
Pirelli: l’home que neda amb les piranyes!

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

L’últim gat birmà
Rosa Moya
Il·lustracions: Luciano Lozano

Des que sent uns miols misteriosos, en 
Charlie Parker no aconsegueix aclucar 
l’ull. Una nit, la llum violàcia d’uns ulls 
felins li arriba des del pis de la seva veïna. 
Pot ser que aquesta dona hagi segrestat 
un gat? Mentrestant, al monestir birmà de 
Mandalay, el monjo budista Hui Gen es 
pregunta on pot haver anat el petit Hsaya, 
l’exemplar més jove d’una raça sagrada de 
gats amb uns poders increïbles.

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm, 248 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

2a E
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El somni de l’Andrea
i altres contes
Marcy Rudo
Il·lustracions: Carme Solé Vendrell

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.

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

La Laia i el vent
Nathalie Pons Roussel
Il·lustracions: Pere Ginard

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? 

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

La gran aventura
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 en la seva ment.

A partir de 8 anys 
145 x 215 cm, 128 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

La Bruna i el bloc B
Maria Enrich
Il·lustracions: Mercè Canals

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 vivint alguna aventura amb els seus 
veïns preferits, els del bloc B.

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

El segrest del Capità Pebrot
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…

A partir de 9 anys 
14,5 x 21,5 cm, 80 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

International Latino 
Book Awards 2008: 
2n Premi al millor 
llibre de ficció per
a joves lectors
Autor guanyador 
del Premi Cervantes 
Chico 2012

Els desastrosos encanteris
de la bruixa Serafina
Núria Pradas
Il·lustracions: Jaume Gubianas

En el Regne Feliç, la Reina volia una filla 
i el Rei, un hereu al tron! La Serafina 
era la Bruixa Oficial del Regne, i quan 
encara feia molt poc que havia estrenat la 
feina, va rebre un encàrrec important. La 
inexperiència li farà una mala jugada, a ella 
i als reis, que hauran d’aprendre a acceptar 
que, a vegades, la vida és imprevisible.

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 80 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €
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Les set cases del Buti
Josep Gòrriz
Il·lustracions: Marta Balaguer

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?

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 96 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

Contes verticals
Alegria Julià
Il·lustracions: Picanyol

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. 

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 96 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

El meu supercamió
Elena O’Callaghan i Duch
Il·lustracions: M. Jesús Santos

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.

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

Formidable!
Miquel Ribas Figueras
Il·lustracions: Marc Torrent

La Fina Formiga és una girafa eixerida 
com n’hi ha poques. Com s’explica si 
no 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.

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 80 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

El pop inquiet
Miquel Ribas Figueras
Il·lustracions: Jordi Sales

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.

A partir de 8 anys
14,5 x 21,5 cm, 70 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

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 
escaiguessin a un perfil determinat?

A partir de 8 anys 
14,5 x 21,5 cm, 64 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €
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La cala del Mort
Lauren St John
Il·lustracions: David Dean
Traducció: Margarida Trias

Amb una maleta plena de llibres, la 
Laura se’n va a viure amb el seu oncle a 
Cornualla, convençuda que per fi l’espera 
una vida plena d’aventures. Però allà on 
mira hi veu misteris, i són reals, i molt 
més perillosos del que ella es podia 
imaginar... Per què l’oncle Calvin oculta 
el seu passat? Quin secret amaga la cala 
del Mort?

A partir de 10 anys 
14,5 x 21,5 cm, 280 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Segrest al Carib
Lauren St John
Il·lustracions: David Dean
Traducció: Xavier Pàmies

Imagineu-vos que guanyeu un creuer al 
Carib amb estada en una illa paradisíaca. 
Doncs el somni s’ha realitzat, i la Laura 
acaba de guanyar aquestes vacances 
increïbles que, malgrat tot, podrien 
costar-li la vida. Lluny de casa, la Laura 
s’embarca en una trepidant aventura en 
què no falten taurons afamats i temibles 
pirates.

A partir de 10 anys
14,5 x 21,5 cm, 296 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Kentucky Thriller
Lauren St John
Il·lustracions: David Dean
Traducció: Margarida Trias

Confirmat: la Laura Marlin té una habilitat 
especial per atreure els misteris. Què 
cal fer si et trobes un pura sang que val 
milions abandonat enmig de la carretera? 
Doncs buscar-ne l’amo i desfer una trama 
plena de perills. Un nou i emocionant cas 
de la Laura Marlin, que ens porta aquest 
cop fins a Kentucky, el bressol de les 
curses de cavalls.

A partir de 10 anys 
14,5 x 21,5 cm, 248 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

La sèrie que recupera 
el gust per les bones 
històries de detectius

Premi Blue Peter 
de la BBC 2011
Seleccionat per al 
Premi Atrapallibres 
2013

Cita a Rússia
Lauren St John
Il·lustracions: David Dean
Traducció: Xavier Pàmies

Qui ho havia de dir, que l’Skye es convertiria 
en una estrella de cine. La Laura i el seu 
amic Tariq acompanyen el husky de tres 
potes al rodatge d’una superproducció 
de Hollywood que transcorre entre les 
sales i els passadissos del gran museu 
de l’Ermitage, a Sant Petersburg. Però 
sembla que algú s’ha proposat de 
boicotejar el rodatge provocant una sèrie 
d’accidents que poden resultar mortals!

A partir de 10 anys 
14,5 x 21,5 cm, 248 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €
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Conill de Pasqua i el seu 
exèrcit al centre de la Terra
William Joyce
Il·lustracions: William Joyce 
Traducció: Ernest Riera

Ombra, el Rei dels Malsons, i el seu exèrcit 
van ser derrotats en el primer episodi de 
les aventures dels Guardians. Sembla que 
ara el malvat enemic dels nens planeja 
una venjança terrible, i els Guardians 
sospiten que s’ha amagat sota terra. Però, 
si és així, com el trobaran? Aquí entra en 
escena Conill de Pasqua, Bunny per als 
amics, l’únic emissari de la llegendària 
germandat de conills guerrers de mida 
i intel·lecte imponents. Bunny domina 
les arts marcials i és brillant, sagaç
i un excavador de túnels extraordinari.

A partir de 9 anys
14,5 x 20 cm, 272 pàg.
PVP amb IVA: 12,90 € - PVP sense IVA: 12,40 €

Els Guardians de la Infància és la saga de novel·les escrites i il·lustrades per William 
Joyce que ha inspirat la pel·lícula de DreamWorks L’origen dels Guardians. En cada 
nova entrega continuen les aventures i la lluita dels protectors dels somnis dels 
nens per aturar els plans malèfics del pervers Ombra, el Rei dels Malsons. Joyce ha 
creat un univers fantàstic que entusiasma els lectors de totes les edats.

Nicolau Sant Nord i la 
batalla contra el Rei dels 
Malsons
William Joyce i Laura Geringer
Il·lustracions: William Joyce 
Traducció: Ernest Riera

Nicolau Sant Nord, famós per la seva 
destresa en l’ús de tota mena d’armes, 
es dedicava a buscar i obtenir tresors 
i riqueses a qualsevol preu. Quan 
els autèntics rufians apareixen en 
escena, adoptant les formes sinistres 
d’Ombra, Nord descobreix una altra 
manera de posar en pràctica les seves 
reconegudes habilitats marcials. En 
aquesta primera entrega de la sèrie dels 
Guardians coneixeràs el llegendari Sant 
Nicolau. N’has sentit parlar molt, però 
en realitat encara no saps qui és... 

A partir de 9 anys
14,5 x 20 cm, 240 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €

La Fada Reina de les Dents
William Joyce
Il·lustracions: William Joyce 
Traducció: Ernest Riera

Semblava que els nens de Santoff 
Claussen s’havien deslliurat per sempre 
dels plans malèvols d’Ombra. Però potser 
aquesta calma no és altra cosa que un 
estratagema del pèrfid Rei dels Malsons 
per atacar per sorpresa els nostres amics. 
El que no sap Ombra és que a la lliga 
dels Guardians ha arribat un nou fitxatge: 
la Fada de les Dents. Ella i el seu exèrcit 
d’ajudants es dediquen a recollir les dents 
caigudes dels nens a canvi d’una moneda. 
Aquestes dents són molt valuoses perquè 
contenen tots els records perduts de la 
infantesa. Us imagineu quin perill, si 
caiguessin a les mans d’Ombra?

A partir de 9 anys
14,5 x 20 cm, 228 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €

Sandy i la Guerra dels Somnis
William Joyce
Il·lustracions: William Joyce 
Traducció: Ernest Riera

Katherine ha desaparegut! Una força misteriosa se’ls va emportar 
a ella i a Ombra en un remolí de llamps i calamarsa. L’astúcia i la 
maldat d’Ombra no coneixen límits, i ara sembla que el terrible 
adversari té una aliada en la lluita per convertir les vides de Santoff 
Claussen en malsons terrorífics. Per sort, de l’Illa de la Sorra 
Dormilega arriba Sanderson Mansnoozie, Sandy per als amics.
Petit i silenciós, Sandy té l’experiència i la fortalesa que els Guardians 
necessiten. Caldrà veure si és capaç d’aturar Ombra abans que 
Katherine quedi atrapada per sempre en el món dels malsons.

A partir de 9 anys
14,5 x 20 cm, 240 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €

DISPONIBLES EN E-BOOK
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Petites històries del Globus
Àngel Burgas
Il·lustracions: Ignasi Blanch

Contes que expliquen realitats diverses 
de joves de diferents zones del planeta 
que tenen la mateixa edat; i contes que 
retraten realitats diferents de joves
que es mouen en una zona tan comuna 
per a tots com és el metro de Barcelona. 
Contes que faran reflexionar sobre 
la convivència i sobre la necessitat 
d’aconseguir un món més just.

A partir de 12 anys
14,5 x 21 cm, 192 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

La crida del llibre de bambú
Joaquim Pastor

Lu Xun té onze anys, no va a l’escola
i viu amb el seu avi, que li ensenya l’art 
de la cal·ligrafia. Després que el seu avi 
sigui capturat per treballar a la Gran 
Muralla Xinesa, Lu Xun haurà de vèncer 
multitud de perills per tornar-lo a veure. 
El destí, però, li té preparat un pla més 
ambiciós. 

A partir d’11 anys
14,5 x 21 cm, 104 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

Amb il·lustracions 
d’Ignasi Blanch 

fetes amb llapis i cafè

Una col·lecció adreçada a lectors de 10 anys en endavant, amb llibres per a tots els gustos que combinen a la perfecció descripció, 
narració i diàleg per crear històries que atraparan el jove lector des de la primera pàgina. Novel·les fascinants i suggeridores amb 
ingredients tan diversos com el misteri, la fantasia o l’aventura, que conviden els lectors a perdre’s i evadir-se a través de la imaginació.

Viatgers intrèpids
Montse Ganges
Imapla

Marco Polo, Ernest Shackleton, Amelia 
Earhart, Thor Heyerdahl i Neil Armstrong. 
Cinc noms que han passat a la Història 
per la seva tenacitat i el seu coratge. Tots 
ells van perseguir un somni, una idea per 
a la majoria inabastable o simplement 
impossible. Un recorregut excepcional 
per la vida i les proeses de cinc viatgers
i herois incansables. 

A partir d’11 anys
14,5 x 21 cm, 136 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

Com un llebrer
Roddy Doyle
Traducció: Ernest Riera

Quatre generacions, quatre dones d’una 
família irlandesa emprenen un viatge 
inoblidable al passat que els ajudarà a 
acceptar el present i a encarar el futur.
La Mary sap que la flama de la seva àvia ja 
s’apaga. Per primer cop a la vida té la mort 
ben a la vora i no sap què fer-ne, de la por 
de no tornar a veure mai més una de les 
persones que més s’estima d’aquest món. 
I quan la tristesa i les preguntes sense 
resposta ja comencen a pesar-li massa, 
se li apareix una noia misteriosa i li fa una 
proposta que li canviarà la vida. 

 Disponible en e-book

A partir de 12 anys
14,5 x 21 cm, 184 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Seleccionat per al 
Premi Protagonista 
Jove 2014
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La petita coral de la 
senyoreta Collignon
Lluís Prats

La senyoreta Collignon ensenya francès
i música en una escola de la zona alta de 
Barcelona. Sobtadament, l’administració 
l’obliga a abandonar l’escola i la traslladen 
a un centre del Raval, amb alumnes de 
nacionalitats i cultures molt diferents.
La seva vida en aquest barri popular farà 
un gir i se li presentarà un nou repte.
La senyoreta Collignon implicarà els seus 
alumnes en un projecte molt ambiciós:
la Coral de l’Arc de Sant Martí.

A partir d’11 anys
14,5 x 21 cm, 136 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €

La mirada indiscreta
Àngel Burgas

En Ramon dedica moltes hores a un 
passatemps ben curiós: observar des de 
la terrassa els diversos personatges que 
passegen i s’aturen al banc de la vora del 
riu. Així es converteix en l’espectador de 
fragments anodins de vides alienes.
Però aquest joc aparentment innocent 
revela una cara fosca i perillosa el dia 
que s’asseu al banc una desconeguda 
misteriosa amb una bossa de fer esport. 
Quan la dona se’n va i es descuida al banc 
la bossa, en Ramon no sap si intervenir-hi 
o no. A vegades, una mala decisió ens pot 
convertir la vida en un malson.

A partir de 14 anys
14,5 x 21 cm, 216 pàg.
PVP amb IVA: 10,90 € - PVP sense IVA: 10,48 €

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.

A partir de 13 anys 
14,5 x 21 cm, 144 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €
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La tribu
Anne-Laure Bondoux
Traducció: 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.

A partir d’11 anys
14,5 x 21 cm, 336 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Tom, fredapell
Sally Prue
Traducció: Albert Jané

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.

A partir d’11 anys
14,5 x 21 cm, 184 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Makosa per a marimba
i gralla
Pau Joan Hernàndez

La Fatou somia 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, en aquest estiu de 
sequera, hi ha un perill més greu a les 
muntanyes...

A partir de 13 anys
14,5 x 21 cm, 176 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Premi Branford 
Boase 2002
Premi Nestlé 
Smarties Book 2002

La nena nova
Marcy Rudo

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.

A partir de 12 anys
14,5 x 21 cm, 144 pàg.
PVP amb IVA: 8 € - PVP sense IVA: 7,69 €
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Raidho
Un viatge amb els víkings

Núria Pradas

Després de l’aventura a l’antic Egipte, en 
Víctor torna a viatjar en el temps. Ara, 
l’escarabat el transporta al temps dels 
víkings. Només d’arribar, l’Asgerd, una 
jove guerrera, el captura i el fa esclau. 
En Víctor emprèn un viatge per mar 
amb l’Asgerd i la seva família que el 
durà a la descoberta de Groenlàndia.

A partir de 10 anys
14,5 x 21 cm, 120 pàg.
PVP amb IVA: 10,90 € - PVP sense IVA: 10,48 €

Heka
Un viatge màgic a Egipte

Núria Pradas

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 
Tutmosis, un nen temerari i arrauxat 
cridat a ser el nou faraó de les Dues 
Terres, que l’arrossegarà a un seguit
de perilloses aventures.

A partir de 10 anys
14,5 x 21 cm, 120 pàg.
PVP amb IVA: 10,90 € - PVP sense IVA: 10,48 €

Koknom
Una aventura en terres maies

Núria Pradas

En Víctor torna a viatjar en el temps
i acaba en terres maies. Convertit en 
el koknom –el guardià del jove príncep 
hereu–, tindrà la missió de protegir el 
futur rei Pakal fins que sigui coronat.
En Víctor s’enfrontarà a grans peripècies 
com ara vèncer un jaguar o presenciar 
els perillosos entreteniments d’una 
civilització de costums esgarrifosos. 
Aquesta missió, tanmateix, li ofereix una 
última sorpresa: l’amor de l’Ix Kay.

A partir de 10 anys
14,5 x 21 cm, 120 pàg.
PVP amb IVA: 10,90 € - PVP sense IVA: 10,48 €

GRANS VIATGES

Per conèixer les grans 
civilitzacions del passat 
en un viatge trepidant
i ple d’aventures

Inclouen un 
pòster desplegable 
amb informació geogràficai històrica
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Els qui somiaven la Lluna
Missió Apollo

Philippe Nessmann
Traducció: Albert Vilardell

«10... 9... 8... 7... 6... ¡Ignició!... 4... 3... 
2... 1... 0... ¡Enlairament!» A la dècada 
dels seixanta, 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.

A partir d’11 anys
14 x 19 cm, 240 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

Sota la sorra d’Egipte
El misteri de Tutankamon

Philippe Nessmann
Traducció: Mireia Cornudella

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.

A partir d’11 anys
14 x 19 cm, 208 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €
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Novel·les per a lectors a partir de 12 anys que relaten les aventures d’alguns 
dels exploradors i científics pioners de la Història. Els relats ens descobreixen les 
proeses d’uns personatges que, amb coratge i confiança, van fer realitat allò que 
mai no s’havia aconseguit abans. Totes les novel·les es complementen amb un 
quadern documental, situat a les pàgines centrals, amb informació i dades reals.  

A la recerca del riu sagrat
Les fonts del Nil

Philippe Nessmann
Traducció: Mireia Porta

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.

A partir de 12 anys
14 x 19 cm, 224 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

A la conquesta del cel 
La llegenda de l’Aéropostale

Philippe Nessmann
Traducció: Albert Vilardell

«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? 

A partir d’11 anys
14 x 19 cm, 184 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

Premi 
Montélimar 
2007

La Història explicada
com una novel·la

Al país dels indis
La descoberta del Far West

Philippe Nessmann
Traducció: Albert Vilardell

El 1804, l’expedició dels capitans Lewis i Clark 
se’n va per explorar el Far West. Per ajudar-los a 
travessar el país dels indis, els bisons i els óssos 
grisos, s’emporten una jove squaw que els farà 
de guia. La discreta Sacagawea té només 16 
anys i està embarassada, però sembla valenta. 
Ho serà prou per a una aventura com aquesta? 

A partir d’11 anys
14 x 19 cm, 192 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

Contenen un quadern de fotos per prolongar l’aventura

Premi Saint 
Exupéry 2011
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A l’altre extrem de la Terra
La volta al món de Magalhães

Philippe Nessmann
Traducció: Albert Vilardell

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.

A partir de 12 anys
14 x 19 cm, 264 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

En perill de mort
La conquesta del pol

Philippe Nessmann
Traducció: Albert Pejó

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.

A partir de 10 anys
14 x 19 cm, 160 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

Shackleton
Expedició a l’Antàrtida

Lluís Prats

Ernest Shackleton ja és un explorador 
famós en el moment en què emprèn la 
seva expedició més ambiciosa: creuar
a peu l’Antàrtida. El repte esdevindrà una 
odissea quan el vaixell de l’expedició, 
l’Endurance, quedi atrapat entre plaques 
de glaç. Només la tenacitat i valentia de 
Shackleton aconseguiran salvar-los
a tots d’una mort segura.

A partir de 14 anys
14 x 19 cm, 256 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

Bering
A la recerca d’Amèrica

Jordi Cortès

Petropavlovsk, 1741. Una expedició 
impulsada pels tsars emprèn el camí 
que l’ha de dur al nord de Sibèria per 
trobar una ruta marítima segura entre 
Rússia i Amèrica. A bord d’un dels 
vaixells viatja Laurentz Waxell, un noi que 
amb només dotze anys quedarà marcat 
per sempre més per l’horror viscut en 
aquelles regions fredes i inhòspites.

A partir de 15 anys
14 x 19 cm, 184 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

Brahe i Kepler
El misteri d’una mort inesperada

M. Pilar Gil

A Praga, al principi del segle xvii, dos homes 
treballen junts per desxifrar els misteris de 
l’Univers. Un d’ells és l’astrònom Tycho 
Brahe. L’altre, el seu deixeble, el matemàtic 
Johannes Kepler. Quan Brahe mori en estranyes 
circumstàncies, una remeiera misteriosa 
investigarà les causes de la seva mort per 
demostrar la seva pròpia innocència.

A partir de 15 anys
14 x 19 cm, 224 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

Apassionants relats de 
les expedicions més 

emblemàtiques de la Història

La ciència i la literatura 
unides a la intriga més 

apassionant

Inclouen un quadern amb notes de l’expedició

Amb apunts biogràfics dels personatges
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Col·lecció que apropa els lectors a partir de 12 anys a històries reals, 
emocionants i colpidores que són tota una lliçó d’esperança i coratge. A partir 
de l’experiència i el testimoni en primera persona dels seus joves protagonistes, 
els lectors descobriran la valentia i l’esperit de superació d’uns joves enfrontats a 
alguns dels capítols més foscos i difícils de la nostra història contemporània.

Tastant el cel
Una infantesa palestina

Ibtisam Barakat
Traducció: Carme Bou

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. 

A partir de 12 anys
14,5 x 21 cm, 216 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €
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El cant de la mallerenga
La Guerra Civil amb ulls d’infant

Joaquim Pastor

Al Roget, un noiet de nou anys pèl-roig 
i intrèpid, la Guerra Civil li ha estroncat 
la infantesa i li ha robat el que més 
estima: el pare. La seva antiga vida 
sembla molt llunyana ara, quan ha de 
contemplar amb ràbia com la seva família 
es veu obligada a allotjar tres militars 
franquistes, el cap dels quals, conegut 
com el Coix, pretén la seva mare.

A partir de 15 anys
14,5 x 21 cm, 208 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Neu de primavera
Créixer a la Xina de Mao

Moying Li
Traducció: Albert Pejó

Després de veure com peguen en públic 
al seu director, Moying fuig de l’escola 
i busca la seguretat de casa seva, però 
detenen el 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?

A partir de 12 anys
14,5 x 21 cm, 208 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Premi Junceda 
2010 a la millor
coberta

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

Kathy Clark
Traducció: Anna Alsina

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?

A partir de 12 anys
14,5 x 21 cm, 248 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Penny, caiguda del cel
Retrat d’una família italoamericana

Jennifer L. Holm
Traducció: Marta Salvadó

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, de tot allò que les 
uneix i tot allò que les separa.

A partir de 12 anys
14,5 x 21 cm, 256 pàg.
PVP amb IVA: 8,70 € - PVP sense IVA: 8,37 €

Newbery Honor 
Book 2007
International Latino 
Book Awards 2010: 
Menció d’Honor al 
millor llibre de no 
ficció per a joves 
lectors 
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Els lectors a partir de 13 anys i els no tan joves trobaran en aquesta col·lecció novel·les triades acuradament, de temes i gèneres 
molt variats, que satisfaran fins i tot els gustos més exigents. Llibres per descobrir els plaers de les bones històries d’aventures, 
d’amor i de misteri. 

L’artilleria de Mr . Smith  
(Una història perfecta)
Francesc Puigpelat

Balaguer, 1938. La Guerra Civil retruny 
amb fúria a l’altra banda del Segre, però 
en Xavier se sent segur i cada dia surt 
amb bicicleta a explorar el poble i els 
voltants. En una d’aquestes excursions 
coneix en Mateu, un noi de setze anys 
que és fill d’anarquista i està a punt 
d’incorporar-se al front. Quan en Xavier, 
fill d’un enginyer a les ordres de Franco, 
descobreixi l’arma secreta que ha ajudat a 
preparar el seu pare per anihilar el bàndol 
republicà, se li plantejarà el dilema més 
crucial de la seva vida.

A partir de 14 anys 
14,5 x 21 cm, 200 pàg.
PVP amb IVA: 10,90 € - PVP sense IVA: 10,48 €

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

Publicada per primer cop l’any 1962, Un 
replec en el temps no tan sols va guanyar 
la prestigiosa Newbery Medal, sinó que 
va canviar per sempre els esquemes 
de la literatura juvenil. Ara per fi ens 
arriben en català les aventures de la 
Meg, en Calvin i el meravellós Charles 
Wallace. Acompanya’ls en aquest 
viatge sorprenent a una altra dimensió, 
desafiant el temps i l’espai, a la recerca 
del pare de la Meg, un físic que ha 
desaparegut durant una missió secreta 
per al govern dels Estats Units.

A partir de 12 anys
14,5 x 21 cm, 224 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €

L’enigma Perucho
Jordi Cervera 

Arran de la Guerra Poètica, un nou Imperi 
otomà domina Occident. Europa ha quedat 
devastada i ara el centre del món és a 
Istanbul, on es concentren les biblioteques 
més imponents i ben assortides de 
l’Imperi. Qui té més llibres té més poder, 
i el sultà, Mehmed ix, no en té mai prou i 
recorre a l’Alfred Muntaner, un caçador de 
llibres nascut a Barcelona.

A partir de 13 anys 
14,5 x 21,5 cm, 328 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €

La novel·la original de la pel·licula de Disney

Tigre, tigre
Lynne Reid Banks
Traducció: Dolors Udina

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...

A partir de 14 anys
14,5 x 21 cm, 208 pàg.
PVP amb IVA: 9,90 € - PVP sense IVA: 9,52 €

Premi Publishers 
Weekly 2005
International Latino 
Book Awards 2011: 
1r Premi al millor 
llibre de ficció per 
a joves lectors
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L’arbre de les mentides
Frances Hardinge
Il·lustracions: Chris Riddell 
Traducció: Albert Torrescasana

El pare de la Faith apareix mort sense que se sàpiga què ha 
passat exactament. Corre la brama que s’ha suïcidat, però 
la Faith es nega a acceptar-ho i es proposa investigar per 
desentrellar la veritat. Entre les pertinences del pare hi ha 
un arbre d’una espècie estranya: un arbre que s’alimenta 
de les mentides que li xiuxiuegen i que dóna uns fruits que 
revelen secrets ocults.

A partir de 14 anys 
14,5 x 21,5 cm, 488 pàg.
PVP amb IVA: 12,90 € - PVP sense IVA: 12,40 €

Edició de luxe amb il·lustracions de 
Chris Riddell

Frances Hardinge va passar gran 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, publicada al Regne 
Unit per Macmillan, 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, la continuació de Fly By Night, Twilight Robbery, 
Cuckoo Song i L’arbre de les mentides, guanyadora del Premi Costa 2015 al 
millor llibre de l’any.

Una fantasia enginyosa sobre la societat victoriana

· Novel·la guanyadora del Premi Costa 2015 al millor llibre de l’any.
· Més de 95.000 exemplars venuts en només un any al Regne Unit.
· Traduït a més de 30 idiomes!

«Una obra de gran tensió narrativa .
A la vegada entretinguda i provocativa .»
THE GUARDIAN

«És una novel·la magistral: intrigant, 
emocionant i absolutament original . 
Tothom hauria de llegir Frances 
Hardinge .»
PATRICK NESS, autor d’Un monstre em ve a veure

PREMI
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Un dia sencer de blat
Anna Cabeza

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 
el que fas, t’apropes a tu mateix. En 
aquest retorn al passat, revifen les 
esgarrinxades d’un primer amor.

A partir de 14 anys
15 x 21,5 cm, 152 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €

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.

A partir de 14 anys
15 x 21,5 cm, 272 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €

Premi Junceda 
2008 a la millor
coberta

La veritable confessió
de Charlotte Doyle
Avi
Traducció: Lluís-Anton Baulenas

No hi ha gaires noies de tretze anys 
acusades d’assassinat, jutjades
i declarades culpables. Jo en vaig ser una. 
I la meva història 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.

A partir de 12 anys
15 x 21,5 cm, 280 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €

Newbery Honor 
Book
Premi Junceda 
2011 a la millor 
coberta
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El peatge màgic
Norton Juster
Il·lustracions: Jules Feiffer
Traducció: Jordi Martín Lloret

En Milo és un noi que s’avorreix amb tot i no troba 
ni la solta ni la volta de les coses, fins que un dia es 
troba a la seva habitació un paquet enorme d’origen 
desconegut que conté una joguina d’allò més 
estranya: una cabina de peatge per muntar. El nostre 
amic mandrós i descregut no sospita que, un cop 
hagi travessat la barrera del peatge, s’endinsarà en un 
món fantàstic on l’esperen els amics més increïbles i 
les aventures més meravelloses: un viatge que, sense 
cap mena de dubte, li ensenyarà moltes coses.

A partir de 10 anys
14,5 x 21 cm, 272 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

Seleccionat per al 
Premi Atrapallibres 
2014

Una col·lecció de novel·les adreçades a lectors de totes les edats a partir de 9 
anys. Petits clàssics moderns escrits per autors de gran prestigi internacional que, 
des de la seva publicació, han mantingut intacta la seva capacitat de fascinar
i atreure, generació rere generació, lectors d’arreu del món.
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Els nois del carrer de Pál
Ferenc Molnár
Traducció: Dóra Bakucz

Budapest, 1907. Els nois del carrer de Pál, 
capitanejats pel savi i valent Boka, no estan 
disposats a permetre que la temible banda 
del Jardí Botànic s’apropiï el terreny on 
solen jugar. La lluita per l’anomenat grund 
es converteix en un noble joc de guerra regit 
per l’estratègia, l’honor i la camaraderia. Per 
fi ha arribat l’hora d’assaborir la glòria.

A partir de 12 anys
14,5 x 21 cm, 216 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

El venedor de dolços
R. K. Narayan
Traducció: Jordi Martín Lloret

La vida d’en Jagan, el venedor de 
dolços més popular de la ciutat índia 
de Malgudi, transcorre plàcida entre les 
safates de dolços i les converses amb 
«el cosí», l’amic fidel. El món d’en Jagan 
s’ensorrarà quan el seu fill Mali deixi els 
estudis i marxi als Estats Units per fer-se 
escriptor. El viatge no farà sinó eixamplar 
la distància immensa que els separa.

A partir de 15 anys
14,5 x 21 cm, 224 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

International Latino 
Book Awards 2012:
Menció d’Honor al 
millor llibre de ficció 
per a joves lectors

El gegant sota la neu
John Gordon
Il·lustracions: Martín Tognola
Traducció: Margarida Trias

Durant una excursió amb l’escola, la 
Jonquil Winters troba al bosc un estrany 
objecte daurat. Ben aviat, i gràcies
a l’ajuda dels seus amics Bill i Arf, 
descobreix que és la sivella d’un 
cinturó màgic d’origen cèltic del qual 
es volen apoderar forces malignes. 
Els tres protagonistes estan a punt 
de viure una aventura inoblidable.

A partir d’11 anys
14,5 x 21 cm, 232 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €

L’amic secret d’en Barney
Clive King
Traducció: Albert Jané

Ningú no creu en Barney quan assegura 
que ha conegut un noi de les cavernes 
en un abocador que hi ha prop de casa 
l’àvia. Però en Barney sap que el seu nou 
amic és ben real malgrat que prové d’una 
altra època, d’una època remota en la 
qual el simple fet de subsistir ja suposava 
una gran gesta. Acompanya en Barney 
i el seu amic troglodita en una sèrie 
d’aventures divertides i emocionants.

A partir de 9 anys
14,5 x 21 cm, 160 pàg.
PVP amb IVA: 9,50 € - PVP sense IVA: 9,13 €
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L’estrany cas del Dr . Jekyll i 
el Sr . Hyde
Robert Louis Stevenson
Il·lustracions: Fernando Vicente
Traducció: Mireia Porta

Què fa aquell estrany individu, entrant 
a casa del doctor Jekyll? És possible que 
un ésser tan repugnant sigui amic del 
respectable metge? Caldrà investigar Hyde... 
o potser Jekyll ens amaga alguna cosa?

15 x 21,5 cm, 160 pàg.
PVP amb IVA: 12 € - PVP sense IVA: 11,54 €

El crim de lord Arthur Savile 
i altres relats
Oscar Wilde
Il·lustracions: Roger Ibáñez
Traducció: Ernest Riera

Aquell vespre, lady Windermere havia reunit
a casa el bo i millor de la societat londinenca.
No hi faltava l’enigmàtic quiromàntic capaç 
de llegir les línies de la mà. Lord Arthur s’hi 
ofereix amb entusiasme, sense sospitar 
que l’horror i la tragèdia també es poden 
endevinar...

15 x 21,5 cm, 160 pàg.
PVP amb IVA: 12 € - PVP sense IVA: 11,54 €

CL
ÀS

SI
CS

 U
N

IV
ER

SA
LS

CLÀSSICS UNIVERSALS

El magnetitzador
E. T. A. Hoffmann
Il·lustracions: Miguel Navia
Traducció: Joan Fontcuberta

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.

15 x 21,5 cm, 112 pàg.
PVP amb IVA: 12 € - PVP sense IVA: 11,54 €

Romeu i Julieta
William Shakespeare
Il·lustracions: Toni Deu
Traducció: Miquel Desclot

Ell es diu Romeu, i és un Montagut; ella, 
Julieta, una Capulet. Fills de dues nobles 
famílies rivals de Verona, Julieta i Romeu 
no ho tenen fàcil, però saben que estan 
fets l’un per a l’altre. 

15 x 21,5 cm, 160 pàg.
PVP amb IVA: 14 € - PVP sense IVA: 13,46 €

La Vall de la Por
Arthur Conan Doyle
Il·lustracions: Fernando Vicente 
Traducció: Lluís-Anton Baulenas

Sherlock Holmes té un nou misteri per 
resoldre: l’assassinat del senyor Douglas. 
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.

15 x 21,5 cm, 288 pàg.
PVP amb IVA: 16 € - PVP sense IVA: 15,38 €

Acurades versions a càrrec dels millors traductors que apropen els lectors de
12 anys en endavant a joies literàries que han fascinat lectors de totes les 
èpoques. Cada títol inclou elegants il·lustracions en color i un quadern documental 
amb informació completa sobre l’autor i l’obra. 

Conte de Nadal
Charles Dickens
Il·lustracions: Pep Montserrat
Traducció: Maria-Antònia Oliver

El senyor Scrooge és un vell avar i rondinaire 
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.

15 x 21,5 cm, 144 pàg.
PVP amb IVA: 12 € - PVP sense IVA: 11,54 €
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L’univers de Poe
Edgar Allan Poe
Il·lustracions: Pep Montserrat
Traducció: Margarida Trias

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

15 x 21,5 cm, 160 pàg.
PVP amb IVA: 12 € - PVP sense IVA: 11,54 €

Amor a la vida i altres relats
Jack London
Il·lustracions: Enrique Breccia
Traducció: Dolors Gallart

Dos homes caminen encorbats pel pes 
dels seus farcells. Mentre travessen un riu, 
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.

15 x 21,5 cm, 224 pàg.
PVP amb IVA: 16 € - PVP sense IVA: 15,38 €

Orgull i prejudici
Jane Austen
Il·lustracions: Jordi Vila i Delclòs
Traducció: Margarida Trias

La 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.

15 x 21,5 cm, 384 pàg.
PVP amb IVA: 16 € - PVP sense IVA: 15,38 €
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El malalt imaginari
Molière
Il·lustracions: Fernando Vicente
Traducció: Anna Casassas

El pobre Argan està malalt i passa tot el 
dia al llit, queixant-se i pendent dels remeis 
que li prescriuen uns metges delerosos 
de guanyar diners a costa de la malaltia. 
I la nena, l’Angélique, s’ha enamorat del 
pretendent que no toca. Sort de la Toinette, 
la criada, que té remei per a tot.

14,5 x 21 cm, 160 pàg.
PVP amb IVA: 12 € - PVP sense IVA: 11,54 €

L’Odissea
Homer
Il·lustracions: Pep Montserrat
Adaptació: Albert Jané

Un cop acabada la guerra de Troia, Ulisses 
emprèn la tornada a Ítaca. El viatge esdevé 
una peripècia de deu interminables anys 
durant els quals l’heroi grec pateix tota 
mena de penalitats. Només l’astúcia ajudarà 
Ulisses a tornar sa i estalvi a la seva pàtria.

15 x 21,5 cm, 240 pàg.
PVP amb IVA: 14 € - PVP sense IVA: 13,46 €

Les aventures de Tom Sawyer
Mark Twain
Il·lustracions: Fabio Sardo
Traducció: Ernest Riera

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.

15 x 21,5 cm, 240 pàg.
PVP amb IVA: 16 € - PVP sense IVA: 15,38 €



34

A l’altre extrem de la Terra Descobridors Philippe Nessmann  26

A la conquesta del cel Descobridors Philippe Nessmann  25

A la recerca del riu sagrat Descobridors Philippe Nessmann  25

Això és meu! Primers Lectors · Endavant! Elisenda Roca Cristina Losantos 10

Al país dels indis Descobridors Philippe Nessmann  25

Alana i Alada Primers Lectors Bel Olid Mercè Canals 5

Amor a la vida i altres relats Clàssics Universals Jack London Enrique Breccia 33

Atenció! En Vranek sembla del tot inofensiu! Joves Lectors Christine Nöstlinger Monse Fransoy 16

Bering. A la recerca d’Amèrica Descobridors Jordi Cortès  26

Brahe i Kepler. El misteri d’una mort inesperada Descobridors M. Pilar Gil  26

Cèlia, l’estrella marina Pas de Lletra Carmen Gil Carmen Queralt 4

Cita a Rússia Joves Lectors · Laura Marlin Lauren St John David Dean 19

Clida i Sirú Primers Lectors Joan de Déu Prats Marta Brú 6

Com un llebrer Grans Lectors Roddy Doyle  21

Conill de Pasqua i el seu exèrcit al centre de la Terra Els Guardians de la Infància William Joyce William Joyce 20

Conte de Nadal Clàssics Universals Charles Dickens Pep Montserrat 32

Contes verticals Joves Lectors Alegria Julià Picanyol 18

El cant de la mallerenga Bambú Viscut Joaquim Pastor  27

El crim de lord Arthur Savile i altres relats Clàssics Universals Oscar Wilde Roger Ibáñez 32

El fantasma de casa els avis Primers Lectors Eulàlia Canal Elena Frauca 8

El gegant sota la neu EXIT rècord John Gordon Martín Tognola 31

El magnetitzador Clàssics Universals E. T. A. Hoffmann Miguel Navia 32

El malalt imaginari Clàssics Universals Molière Fernando Vicente 33

El meu supercamió Joves Lectors Elena O’Callaghan i Duch M. Jesús Santos 18

El misteri del carrer de les Glicines Grans Lectors Núria Pradas  22

El noi que nedava amb les piranyes Joves Lectors David Almond Oliver Jeffers 16

El peatge màgic EXIT rècord Norton Juster Jules Feiffer 31

El pop inquiet  Joves Lectors Miquel Ribas Figueras Jordi Sales 18

El rei d’en Set Primers Lectors Pere Pons Riki Blanco 7

El segrest del Capità Pebrot Joves Lectors José Manuel Blanco Luciano Lozano 17

El somni de l’Andrea i altres contes Joves Lectors Marcy Rudo Carme Solé Vendrell 17

El tresor d’en Barbablava Primers Lectors · Enigmes Àngels Navarro Mariona Cabassa 9

El venedor de dolços EXIT rècord R. K. Narayan  31

Els desastrosos encanteris de la bruixa Serafina Joves Lectors Núria Pradas Jaume Gubianas 17

Els nois del carrer de Pál EXIT rècord Ferenc Molnár  31

Els qui somiaven la Lluna Descobridors Philippe Nessmann  25

En Galceran i les marietes Primers Lectors Caterina Valriu Carme Peris 6

En Jan Pol fa de detectiu Primers Lectors Marta Jarque Daniel Jiménez 8

En Jan Pol té un cas Primers Lectors Marta Jarque Daniel Jiménez 8

En perill de mort Descobridors Philippe Nessmann  26

Títol Col·lecció Autor Il·lustrador Pàg.
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Fora malsons! Primers Lectors · Endavant! Elisenda Roca Cristina Losantos 10

Formidable! Joves Lectors Miquel Ribas Figueras Marc Torrent 18

Germanes Crostó, agència d’investigació.
El misteri de la tifa de gos abandonada Joves Lectors Anna Cabeza Toni Batllori 14

Germanes Crostó: El misteri dels llobarros Joves Lectors Anna Cabeza Toni Batllori 14

Heka. Un viatge màgic a Egipte Grans Lectors · Grans Viatges Núria Pradas  24

Helpers EXIT Miquel Ribas Figueras  30

Hola! Gràcies! Adéu! Primers Lectors · Endavant! Elisenda Roca Cristina Losantos 10

Kentucky Thriller Joves Lectors · Laura Marlin Lauren St John David Dean 19

Koknom. Una aventura en terres maies Grans Lectors · Grans Viatges Núria Pradas  24

L’amic secret d’en Barney EXIT rècord Clive King  31 

L’anell de la Nur Primers Lectors Marta Jarque Lluís Farré 7

L’any del gat Joves Lectors Jaume Copons Agustín Comotto 13

L’arbre de les mentides EXIT Frances Hardinge Chris Riddell 29

L’artilleria de Mr. Smith (Una història perfecta) EXIT Francesc Puigpelat  28

L’enigma Perucho EXIT Jordi Cervera  28

L’estrany cas del Dr. Jekyll i el Sr. Hyde Clàssics Universals Robert Louis Stevenson Fernando Vicente 32

L’Odissea Clàssics Universals Homer Pep Montserrat 33

L’Odissea de l’Ollie Joves Lectors William Joyce William Joyce 14

L’últim gat birmà  Joves Lectors Rosa Moya Luciano Lozano 16

L’univers de Poe  Clàssics Universals Edgar Allan Poe Pep Montserrat 33

La boira pudent Primers Lectors · Enigmes Joles Sennell Marc Torrent 9

La bruixa Conxorxa Primers Lectors Marta Romera Albert Asensio 8

La Bruna i el bloc B Joves Lectors Maria Enrich Mercè Canals 17

La cala del Mort Joves Lectors · Laura Marlin Lauren St John David Dean 19

La Casa de l’Àngel de la Guarda Bambú Viscut Kathy Clark  27

La casa d’en Ramon Primers Lectors Carolina Tarrés Xavier Salomó 7

La crida del llibre de bambú Grans Lectors Joaquim Pastor  21

La duana Joves Lectors Josep Muñoz Redón Lluís Farré 18

La Fada Reina de les Dents Els Guardians de la Infància William Joyce William Joyce 20

La gran aventura Joves Lectors Jordi Sierra i Fabra Josep Rodés 17

La Laia i el vent Joves Lectors Nathalie Pons Roussel Pere Ginard 17

La marieta sense taques Primers Lectors Tina Vallès Joan Negrescolor 6

La mirada indiscreta Grans Lectors Àngel Burgas  22

La nena nova Grans Lectors Marcy Rudo  23

La petita coral de la senyoreta Collignon Grans Lectors Lluís Prats  22

La tomba misteriosa Primers Lectors · Enigmes Jordi Sierra i Fabra Josep Rodés 9

La tortuga que volia creuar el desert  Primers Lectors Bernat Romaní Nilobon Kijkrailas 7

La tribu Grans Lectors Anne-Laure Bondoux  23

La tribu dels Zippoli Joves Lectors David Nel·lo Pere Ginard 15

La Vall de la Por Clàssics Universals Arthur Conan Doyle Fernando Vicente 32

Títol Col·lecció Autor Il·lustrador Pàg.
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Títol Col·lecció Autor Il·lustrador Pàg.

La veritable confessió de Charlotte Doyle EXIT Avi  30

Les aventures de Tom Sawyer Clàssics Universals Mark Twain Fabio Sardo 33

Les il·lusions del mag Primers Lectors · Enigmes Ricardo Alcántara Gusti 9

Les set cases del Buti Joves Lectors Josep Gòrriz Marta Balaguer 18

Makosa per a marimba i gralla Grans Lectors Pau Joan Hernàndez  23

Massagran Joves Lectors Josep M. Folch i Torres Joan Junceda 12

Neu de primavera Bambú Viscut Moying Li  27

Nicolau Sant Nord i la batalla contra el Rei dels Malsons Els Guardians de la Infància William Joyce i Laura Geringer William Joyce 20

No em dic Caputxeta! Primers Lectors Teresa Blanch Mercè Canals 8

No som els 3 porquets! Primers Lectors · Endavant! Elisenda Roca Cristina Losantos 10

On dormen els estels? Primers Lectors Elisenda Queralt Noemí Villamuza 7

On/Off Primers Lectors · Endavant! Elisenda Roca Cristina Losantos 11

Orgull i prejudici Clàssics Universals Jane Austen Jordi Vila i Delclòs 33

Penny, caiguda del cel Bambú Viscut Jennifer L. Holm  27

Petit Papu Primers Lectors Montse Ganges Imapla 8

Petites històries del Globus Grans Lectors Àngel Burgas Ignasi Blanch 21

Pim! Pam! Pum! Primers Lectors · Endavant! Elisenda Roca Cristina Losantos 10

Pors, manies i vergonyes  Primers Lectors Lluís Farré Mercè Canals 7

Projecte Galileu Joves Lectors Joan A. Català Luis Bustos 15

Que bé que ens ho hem passat! Joves Lectors Michael Morpurgo Quentin Blake 15

Raidho. Un viatge amb els víkings Grans Lectors · Grans Viatges Núria Pradas  24

Romeu i Julieta Clàssics Universals William Shakespeare Toni Deu 32

Sandy i la Guerra dels Somnis Els Guardians de la Infància William Joyce William Joyce 20

Segrest al Carib Joves Lectors · Laura Marlin Lauren St John David Dean 19

Shackleton. Expedició a l’Antàrtida  Descobridors Lluís Prats  26

Sir Gadabout   Joves Lectors Martyn Beardsley Tony Ross 16

Sir Gadabout, del foc a les brases Joves Lectors Martyn Beardsley Tony Ross 16

Sorra a les sabates Pas de Lletra Pep Molist Maria Espluga 4

Sota la sorra d’Egipte Descobridors Philippe Nessmann  25

També van ser joves Joves Lectors Jordi Sierra i Fabra Fernando Vicente 16

Tastant el cel Bambú Viscut Ibtisam Barakat  27

Tigre, tigre EXIT Lynne Reid Banks  28

Tom, fredapell Grans Lectors Sally Prue  23

Txong Txong Blu Joves Lectors Pinin Carpi Iris de Paoli 15

Un dia sencer de blat  EXIT Anna Cabeza  30

Un replec en el temps  EXIT Madeleine L’Engle  28

Veritat o mentida? Primers Lectors · Endavant! Elisenda Roca Cristina Losantos 11

Viatgers intrèpids Grans Lectors Montse Ganges i Imapla  21
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DiAGNOSTiCA
Proves de nivell i tests 

autoavaluables

MiLLORA
Guies de lectura

i activitats multimèdia

AVALUA
Proves finals i gràfics 

de resultats

Segons els criteris de PIRLS i PISA

Tots els títols de Bambú conformen el
Pla Lector d’Editorial Casals.

Forma lectors competents amb la web
bambulector .cat

Lectures
infantil

Pla lector
primària

Pla lector
ESO

Lectures
batxillerat



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