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Els llibres
originals
La desbordant imaginació de William Joyce
ha creat una nova sèrie que entusiasma
nens i grans de totes les edats.
Els Guardians, els protectors dels somnis
i de les esperances dels nens de la Terra, s’han
convertit en els nous herois de la literatura
infantil i juvenil.
Quan actuen junts no hi ha res ni ningú
que els pugui dominar. El malvat Rei dels
Malsons trobarà en els Guardians els seus
pitjors enemics.

Traduït a 9 idiomes
Núm. 1 en la llista dels llibres més
venuts del New York Times
Espectacular acollida per part de la crítica

E

ls
personatges

Dentiana - la Fada
de les Dents
Dentiana és una guerrera ferotge
i encantadora que no tolera les
injustícies. Ella i el seu exèrcit
d’ajudants es dediquen a recollir
i tresorejar 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?

Sandy - el Follet
de la Son
Sanderson Mansnoozie, Sandy
per als amics, havia estat el pilot
d’un estel fugaç. Petit i silenciós,
Sandy té l’experiència i la fortalesa
que els Guardians necessiten
desesperadament. Caldrà veure si,
amb la calma prodigiosa i l’habilitat
per realitzar desitjos que el
caracteritzen, és capaç de suportar
la foscor a la qual s’enfronten.

HL - L’Home de la Lluna
L’Home de la Lluna va néixer
a l’esplèndida Edat d’Or, una
època en la qual tots els somnis
eren dolços. La seva família va
viure feliç ﬁns al dia en què va ser
atacada pel malvat Ombra, el Rei
dels Malsons. HL va perdre els seus
pares i es va quedar sol a la seva
lluna particular, orbitant al voltant
de la Terra. Des d’allà, i amb l’ajuda
del seu amic Llum Nocturna, HL es
dedicarà a protegir els somnis dels
nens i es convertirà en el primer
dels Guardians de la Infància.

Nord - Sant Nicolau
Abans de ser el Pare Noel,
Sant Nicolau va ser Nord, ruﬁà,
temerari espadatxí i cèlebre
bandoler. 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. No es podia dir
que tingués fusta d’heroi. Però
els herois no neixen... els herois
es forgen.

Ombra
Ombra és l’Home del Sac que
s’amaga sota el teu llit i és la
raó per la qual tens por de la
foscor. Ha hagut de suportar
generacions de pares que diuen
als seus ﬁlls que no creguin en ell
mentre els Guardians s’enduen
totes les lloances. Ombra ha
decidit canviar-ho, tot això, i ha
ideat un pla per aconseguir que
la gent cregui en ell en comptes
dels Guardians: vol eliminar
sistemàticament cada un dels
Guardians i el que representen,
d’un en un, ﬁns que no quedi res
més que la por.

Bunny - Conill
de Pasqua
Conill de Pasqua, Bunny per
als amics, és l’únic emissari de
la llegendària germandat dels
pookas, conills guerrers de mida
i intel·lecte imponents. Bunny
domina les arts marcials i és
brillant, sagaç i un excavador
de túnels extraordinari.

William Joyce
William Joyce ha posat el seu
segell personal a tota mena
d’obres per a nens, tant literàries
com cinematogràﬁques.
Entre els seus àlbums il·lustrats
hi ha èxits de vendes com ara
George Shrinks, Santa Calls,
Dinosaur Bob and his Adventures
with the Family Lazardo, The Leaf
Men and the Brave Good Bugs, A
Day with Wilbur Robinson i Bently
& Egg, així com la sèrie Rolie Polie
Olie, convertida en un popular
programa infantil de televisió que
li ha valgut ni més ni menys que
tres premis Emmy.

Les seves il·lustracions han estat
molt sovint portada de The
New Yorker, i els seus quadres
s’exhibeixen en museus i galeries
d’art dels Estats Units.
Encimbellat per la revista
Newsweek com un dels cent
personatges que cal seguir en el
nou mil·lenni, les seves impactants
i singulars històries i il·lustracions
ens traslladen a mons plens de
diversió, aventura i fantasia.
A més, William Joyce ha posat
el seu talent creatiu al servei de
diverses pel·lícules d’animació,
amb la creació de personatges
tan famosos com els de Toy Story,
Bestioles i Robots.

El 2012 Joyce va obtenir un Òscar
pel curtmetratge animat The
Fantastic Flying Books of Mr.
Morris Lessmore, i es va aventurar
en l’àmbit interactiu digital amb
l’aplicació basada en aquest curt.
El novembre de 2012 es
va estrenar la pel·lícula de
DreamWorks L’origen dels
Guardians, codirigida per
William Joyce i Peter Ramsey
i basada en la saga original
de llibres d’Els Guardians que
Bambú i Combel editen en
exclusiva en català.
William Joyce viu a Shreveport
(Louisiana) amb la seva esposa
Elizabeth i el seu ﬁll Jack.

Els llibres
originals
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que han inspirat
la pel·lícula

Guanyadora
del Premi
Hollywood
Animation
Award 2012

Sandy

L’Home de la Lluna

William Joyce

William Joyce

Il·lustracions: William Joyce
Traducció: Bel Olid

Il·lustracions: William Joyce
Traducció: Bel Olid

L’Home de la Lluna té un problema.
La majoria de nits envia raigs de
lluna als nens de la Terra i els ofereix
una llum inextingible que fa fugir els
malsons. Però què passa si hi ha boira
o fa núvol? O quan la lluna no és plena
i no brilla? Qui cuidarà els nens a la nit?
Necessita un ajudant! I ha trobat el que
buscava: un homenet dormilega que
es diu Sanderson Mansnoozie (Sandy
per als amics), que pot ser perfecte...
si l’Home de la Lluna aconsegueix
despertar-lo.

L’Home de la Lluna no sempre ha estat
un home, ni sempre ha estat a la Lluna.
Fa molt temps va ser petit, ﬁns que
una batalla contra el malvat Ombra,
el Rei dels Malsons, el va deixar orfe
i el va empènyer a una aventura que
el convertiria en el primer Guardià
de la Infància.
26,3 x 26,3 cm, 48 pàgines
PVP amb IVA: 14,90 €
PVP sense IVA: 14,33 €
El Hombre de la Luna

26,3 x 26,3 cm, 48 pàgines
PVP amb IVA: 14,90 €
PVP sense IVA: 14,33 €
Sandy (castellà)
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Nicolau Sant Nord i la batalla
contra el Rei dels Malsons

Conill de Pasqua i el seu exèrcit
al centre de la Terra

William Joyce i Laura Geringer

William Joyce

Il·lustracions: William Joyce
Traducció: Ernest Riera

Il·lustracions: William Joyce
Traducció: Ernest Riera

Un jove bandoler cosac, sense formació,
desarrelat, però de bon cor, de nom
Nicolau Sant Nord, intrèpid com ningú,
es passa la vida robant amb els seus
camarades per mig món.
Però arribarà al poble de Santoff
Claussen, on lliura una batalla contra
un ós posseït per Ombra, el Rei dels
Malsons, un personatge fosc i sinistre
que es dedica a turmentar els somnis
dels nens.

En el primer lliurament dels Guardians,
Nord, Ombric i Katherine van aconseguir
derrotar Ombra, però no deﬁnitivament.
El malvat Rei dels Malsons, amagat sota
terra, planeja una cruel venjança i es
proposa segrestar tots els nens de Santoff
Claussen. Aquesta vegada Nord, Ombric
i Katherine tindran l’ajuda de Conill de
Pasqua, Bunny per als amics, líder d’una
germandat de conills guerrers de mida
i intel·lecte imponents.

Disponible en e-book
14,5 x 19,8 cm, 240 pàgines
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €
Nicolás San Norte y la batalla
contra el Rey de las Pesadillas

Disponible en e-book
14,5 x 19,8 cm, 272 pàgines
PVP amb IVA: 12,90 € - PVP sense IVA: 12,40 €
Conejo de Pascua y su ejército
en el centro de la Tierra
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La Fada Reina de les Dents

Sandy i la Guerra dels Somnis

William Joyce

William Joyce

Il·lustracions: William Joyce
Traducció: Ernest Riera

Il·lustracions: William Joyce
Traducció: Ernest Riera

Després de l’última aventura dels Guardians, 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, una guerrera
ferotge i encantadora que no perdona les injustícies.
Ella i el seu exèrcit d’ajudants es dediquen a recollir
i tresorejar 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?

Katherine ha desaparegut! Una força misteriosa, la Mare
Natura, 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,
amb la calma prodigiosa i l’habilitat per realitzar desitjos
que el caracteritzen, és capaç d’aturar Ombra i la Mare
Natura abans que Katherine quedi atrapada per sempre
en el món dels malsons.

Disponible en e-book
14,5 x 19,8 cm, 228 pàgines
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €
El Hada Reina de los Dientes

Disponible en e-book
14,5 x 19,8 cm, 240 pàgines
PVP amb IVA: 11,90 € - PVP sense IVA: 11,44 €
Sandy y la Guerra de los Sueños

Material
Promocional
per al punt
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*Bambú i Combel es reserven el dret a fer
qualsevol modiﬁcació referent al material
promocional per al punt de venda.
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«Una reelaboració fabulosa d’un món de conte de fades antic, real.
Fosc. Misteriós. Impressionant!»

Maurice Sendak,
creador d’Allà on viuen els monstres, guanyador del premi Caldecott.

«William Joyce, per dir-ho de manera
senzilla, és un geni, i tenim molta sort
que tregui un altre llibre.
L’Home de la Lluna és ple de tendresa,
d’amor i de màgia. És una història
inoblidable que pressento que trobarà
el lloc que li pertoca en el cor
dels nens d’arreu del món.»

«Cada llibre de William Joyce està pintat
d’una manera més bonica que l’anterior,
s’ha imaginat amb més màgia i s’ha escrit
més deliciosament. L’Home de la Lluna
és la seva darrera obra mestra. El llibre
pel qual sospiràvem els seguidors de Joyce,
grans i petits.»

Brian Selznick,

guanyador del Premi Pulitzer per
The Amazing Adventures of
Kavalier & Clay (2001)

Michael Chabon,

autor/il·lustrador de
La invenció de l’Hugo Cabret
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