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  Una història preciosa, lírica  
  i inspiradora sobre una mare,  
  una filla i l’amor.  
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La Júlia i el tauró
Kiran Milwood Hargrave i Tom de Freston 

TRADUCCIÓ: Víctor Aldea

A partir de 10 anys

14,5 x 21 cm, 216 pàg. 
Tapa dura
PVP amb IVA: 11,90 € 
PVP sense IVA: 11,44 €

   Una novel·la juvenil única, 
il·lustrada i d’una narrativa brillant.

   Aborda temes molt diferents, però 
alhora interessants i ben presents 
avui en dia: la salut mental, el dol i 
el canvi climàtic.

   Kiran Millwood Hargrave és una de 
les autores de narrativa juvenil 
que en els últims temps ha adquirit 
més rellevància en el panorama de 
la literatura infantil i juvenil al  
Regne Unit, on ja ha venut més  
de 250.000 exemplars.

La Julia té deu anys i viu en una ciutat del 
Regne Unit. La seva mare és científica i 
està obsessionada amb l’estudi dels oceans 
i, especialment, del tauró de Groenlàndia, 
una espècie molt difícil de trobar. Per això, 
la família decideix passar els mesos d’estiu 
en un far a l’illa de Shetland, al nord del 
Regne Unit, on es pot trobar aquell tauró. 
Allà, mentre la mare de la Júlia intenta 
albirar un tauró, ella coneixerà un nen molt 
especial i entendrà moltes coses sobre la 
seva família.

«Em dic Júlia. Aquesta és la 
història de l’estiu en què vaig 
perdre la mare i vaig trobar un 
tauró més vell que els arbres.  
Però no pateixis, que això no 
n’espatlla el final.»

  Kiran millwood 
Hargrave   
Poeta i novel·lista britànica. 
És graduada en Literatura 
Anglesa, Arts Dramàtiques i 
Magisteri per la Universitat de 
Cambridge, i el 2014 va realitzar 
el Màster d’Escriptura Creativa 
de la Universitat d’Oxford. Va 
néixer a Londres el 1990 i ha 
guanyat els prestigiosos premis 
Waterstones Children’s Book i 
British Book of the Year. Les 
seves obres s’han publicat en 
més d’una quinzena de països i 
ha esdevingut un best seller 
internacional que ha venut més 
de cent mil exemplars  
al Regne Unit. 

  Kiran millwood 
Hargrave  
i Tom de Freston  
es van conèixer l’any 2009, 
quan Millwood era estudiant 
i ell era un artista resident a 
la Universitat de Cambridge. 
Són parella i col·laboradors des 
d’aleshores, però La Júlia i el 
tauró és la seva primera 
novel·la.
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t   Tornen les aventures de la Theodosia, i aquesta vegada  
  el perill és més gran i el risc més elevat. Tot i que  
  no ho tindrà gens fàcil per sortir-se’n, els seus  
  poders seran la seva millor arma.  

Theodosia i la vara d’Osiris 
Robin L. LaFevers 
TRADUCCIÓ: Anna Llisterri

A partir de 9 anys

14,5 x 21  cm, 352 pàg.
PVP amb IVA: 11,90 € 
PVP sense IVA: 11,44 €

Dotzenes de mòmies desaparegudes han anat a 
parar al Museu d’Antiguitats i Llegendes, i la policia 
sospita que el responsable d’això és el pare de la 
Theodosia. Ara, ella no tan sols ha d’evitar que 
enviïn el pare a la presó, sinó que ha de tenir cura 
de mòmies no desitjades. A sobre, les Serps del 
Caos han tornat! Què poden haver planejat? Ah!, i 
també s’ha de fer càrrec d’una colla d’institutrius 
empipadores. Potser tot això és una mica massa 
per a una nena! Almenys, en Will l’Enganxós és el 
seu aliat. O potser no…? Sembla que ell també 
amaga alguns secrets.

«Intel·ligent i emocionant, igual que el 
llibre anterior. Acció sense aturador amb 
un aire deliciosament britànic.»   
Booklist

  Sèrie d’aventures per a lectors middle 
grade (aproximadament entre els 8 i els 
12 anys), una de les franges d’edat amb 
més potencial de la literatura infantil i 
juvenil.

  Sèrie de televisió, de 26 capítols 
produïda per HBO+ i estrenada  
el març del 2022.

  R. L. LaFevers 
va quedar fascinada per les 
biblioteques i els museus des de 
la primera vegada que hi va 
posar els peus. Està convençuda 
que aquesta fascinació és causada 
per tots els misteris de l’antiguitat 
que hi reposen i que esperen ser 
descoberts. També ha passat una 
part important de la seva vida 
sentint com li deien que s’inventava 
i s’imaginava coses, i potser això 
demostra que estava destinada a 
escriure ficció. Quan no contempla 
obres i relíquies o es perd en la 
lectura de vells textos oblidats, està 
ben entretinguda amb els seus dos 
fills adolescents. Viu amb els fills, el 
seu marit i un gat demoníac al sud 
de Califòrnia.

Theodosia i les serps  
del caos
A partir de 9 anys

PVP amb IVA: 11,90 € 
PVP sense IVA: 11,44 €

DE LA mATEixA AUTORA



mentre creixen els llimoners
Zoulfa Katouh

A partir de 16 anys

14,5 x 21 cm, 460 pàg. 

PVP amb IVA: 14,50 € 
PVP sense IVA: 13,94 €

PVP amb IVA: 10,90 € 
PVP sense IVA: 10,48 €

La Salama Kassab era una estudiant de Farmàcia 
quan van començar a sentir-se els crits de llibertat a 
Síria. Encara podia comptar amb els seus pares i el 
seu germà gran, tenia una casa…, és a dir, tenia la 
vida d’una adolescent normal.

   En poques setmanes aquesta novel·la 
ha cridat l’atenció de molts editors 
internacionals i se n’han venut els 
drets a més de deu països.

   Una veu nova i autèntica. Aquesta 
obra   podria ser un nou El caçador 
d’estels.

  Zoulfa Katouh  
És llicenciada en Farmàcia i actualment 
cursa un màster en Ciències del 
Medicament. Domina l’anglès, l’àrab i 
l’alemany. Actualment resideix a Suïssa,  
on troba la inspiració en els pintorescos 
escenaris de l’estudi Ghibli.

Exit

  Una història sobre l’esperança,  
  la resiliència i el desamor, i una   
  crítica al món per haver girat   
  l’esquena a la guerra de Síria.  

  Laure monloubou  
Va néixer a París, però va créixer a les 
muntanyes de Jura, on va descobrir l’alegria 
de dibuixar (i també d’esquiar!). Treballa en 
una llibreria de Lió, però sempre troba temps 
per escriure històries per als més petits, en què 
la tendresa i l’humor sempre són presents.

L’Olga  
i el crit del bosc

Laure Monloubou
TRADUCCIÓ: Maria Llopis

A partir de 8 anys

14,5 x 21 , 112 pàg.

Aquest serà el setè trasllat de l’Olga i la seva família. Per 
sort, ella ja està molt acostumada als canvis i considera 
que cada mudança és una aventura. Quan arriben a la casa 
nova, es queden sense paraules: mai n’havien vist cap 
d’igual; és extraordinària! En instal·lar-se a la seva 
habitació, l’Olga hi descobreix una porteta molt petita i 
tancada amb clau. Què hi deu haver a l’altra banda? Que hi 
podria viure algú? Pot ser que aquesta porta misteriosa 
tingui alguna cosa a veure amb el fet que els seus pares no 
hagin tornat de la seva passejada pel bosc?
Una bonica història d’amistat, aventures i màgia.

   Una novel·la plena d’imaginació que explora 
 el món dels somnis d’una manera molt poètica.

    Un alè d’aire fresc al marge d’ideologies, drames  
o desastres naturals.

Joves lectors

  Sovint, allò que ens fa diferents  
  també ens fa més forts.  



  Un viatge increïble  
  dels Andes a l’Amazones.  
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t La flor perduda  
del xaman de K
Davide Morosinotto 

TRADUCCIÓ: Aurora Ballester

A partir de 12 anys

14,5 x 21 cm, 448 pàg. 
Tapa dura

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

   Guanyador del prestigiós Premi 
Andersen l’any 2017.  xxi Premi 
Frignano de narrativa per a joves. 
El 2018 va ser finalista del 
Deutscher Jugendliteraturpreis a 
Alemanya, i el 2019 va guanyar el 
Prix des Bouquineurs en Seine,  
de França, i el Vlag en Wimpel, dels 
Països Baixos.

   Un tribut a les novel·les d’aventures 
del segle xix. Potser el seu referent 
més evident és Les aventures de 
Tom Sawyer, però també tots els 
clàssics, com ara  L’illa del tresor, 
Moby Dick, El llibre de la selva… 

Perú, 1986.
Quan ingressen la Laila en una clínica neurològica de 
Lima, la noia no  passa desapercebuda: ser filla d’un 
diplomàtic finès i tenir uns cabells rossíssims 
desperta la curiositat dels pacients de la secció de 
pediatria. Entre aquests pacients hi ha El Rato, el 
noiet amb la llengua més llarga que la Laila hagi 
conegut mai. La Laila i El Rato troben per casualitat 
un diari estrany, escrit el 1941 per un tal doctor 
Clarke, i queden fascinats pel dibuix d’una flor rara 
usada pels xamans de la tribu de K que, segons les 
anotacions del doctor Clarke, té un gran poder 
guaridor. Justament en aquell moment, a la Laila li 
comuniquen el diagnòstic: per fi els metges han 
aconseguit posar nom a la seva malaltia, un nom que 
no deixa espai per a l’esperança. O potser sí. Hi ha 
una cosa que els dos amics poden intentar fer junts: 
trobar la Flor Perduda que que podria arribar a curar 
la Laila i canviar el destí de tots dos. Així comença 
un viatge llarg i inesperat que els portarà dels 
Andes, a la selva amazònica, a desafiar terroristes i 
narcotraficants, i a descobrir una natura majestuosa 
i imponent.

  Davide morosinotto   
(Camposampiero, 1980)  
és traductor, periodista i 
novel·lista especialitzat en 
literatura infantil, i ja ha 
publicat mig centenar de títols 
amb diversos pseudònims. Entre 
les seves obres més conegudes 
destaquen les sèries de Nemo  
i els gats detectius i la novel·la 
El famosíssim catàleg de  
Walker & Dawn.
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Col·lecció 
Els guardians  
de la infància

 A partir de 9 anys

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

Nicolau Sant Nord  
i la batalla contra  
el Rei dels Malsons 
William Joyce i 
Laura Geringer 

TRADUCCIÓ: Ernest Riera 

14 x 19 cm, 240 pàg. 

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

TRADUCCIÓ: Ernest Riera 

14 x 19 cm cm, 272 pàg. 

La Fada Reina  
de les Dents 
William Joyce 

TRADUCCIÓ: Ernest Riera 

14 x 19 cm, 228 pàg. 

Sandy i la Guerra  
dels Somnis 
William Joyce 

TRADUCCIÓ: Ernest Riera 

14 x 19 cm, 240 pàg. 

L’odissea de l’Ollie 
William Joyce

TRADUCCIÓ:  

Aurora Ballester 

A partir de 9 anys

14,5 x 21 cm, 328 pàg. 
Tapa dura

PVP amb IVA: 14,90 € 
PVP sense IVA: 14,33 €

  

Ànima negra
Elisenda Roca

A partir de 12 anys

14,5 x 21 cm, 128 pàg. 
Rústica amb solapes
PVP amb IVA: 11,90 € 
PVP sense IVA: 11,44 €

L’illa dels Frarets 
Michael Morpurgo 
Il·lUsTRACIons: Benji Davies 
TRADUCCIÓ: David Nel·lo 

A partir de 8 anys 

14,5 x 21 cm, 120 pàg. Tapa dura
PVP amb IVA: 12,90 € 
PVP sense IVA: 12,40 €

Ella 
Núria Pradas
A partir de 14 anys

14,5 x 21 cm. 160 pàg.  
Rústica
PVP amb IVA: 8,70 € 
PVP sense IVA: 8,37 €

 

El misteri 
del carrer 
de les Glicines 
Núria Pradas 
A partir de 13 anys 

14,5 x 21 cm, 144 pàg.  
Rústica
PVP amb IVA: 8 €  
PVP sense IVA: 7,69 €



El misteri  
del Katastròfik  
Futbol Club
Anna Cabeza 

Il·lUsTRACIons: Toni Batllori 

14,5 x 21 cm, 120 pàg. 
Rústica

El misteri  
dels llobarros 
Anna Cabeza 

Il·lUsTRACIons: Toni Batllori 

14,5 x 21 cm, 96 pàg.  
Rústica

   

El misteri del paper  
de vàter volador
Anna Cabeza 

Il·lUsTRACIons: Toni Batllori 

14,5 x 21 cm, 104 pàg.  
Rústica

  

El misteri de la tifa  
de gos abandonada  
Anna Cabeza 

Il·lUsTRACIons: Toni Batllori 

14,5 x 21 cm, 88 pàg.  
Rústica

  

Col·lecció  
Germanes  
Crostó, agència  
d’investigació

 A partir de 9 anys

 PVP amb IVA: 8,00 € 
 PVP sense IVA: 7,69 €

  L’arbre de les mentides 
 Frances Hardinge 
  TRADUCCIÓ: Albert Torrescasana

 14,5 x 21 cm, 488 pàg.  
 Rústica

   

     PREMI COSTA 2015 AL MILLOR LLIbRE DE L’ANy

     PREMI EN EL FESTIVAL CELSIUS 232  
A LA MILLOR NOVEL·LA JUVENIL TRADUïDA DE 2018

  La veu de les ombres 
 Frances Hardinge 
  TRADUCCIÓ: Xavier Pàmies

 14,5 x 21 cm, 480 pàg. 
 Rústica

   

     PREMI CHILDREN OF THE NIGHT 2017  
DE THE DRACULA SOCIETy

  La cançó del cucut
 Frances Hardinge 
  TRADUCCIÓ: Xavier Pàmies

  14,5 x 21 cm, 488 pàg.  
Rústica 

   

     PREMI LLIBRETER 2019  
AL MILLOR LLIbRE DE LITERATURA INFANTIL 
I JUVENIL D’ALTRES LITERATURES

La llum de les  
fondàries
Frances Hardinge
TRADUCCIÓn: Xavier Pàmies

14,5 x 21 cm, 512 pàg. 
Rústica

  Frances Hardinge
           Frances Hardinge va passar bona part de la seva 
infància en una enorme casa antiga que, ja des de ben 
jove, la va inspirar a escriure històries estranyes. Fly By 
Night, la seva primera novel·la per a joves, va guanyar el 
Premi branford boase. Des d’aleshores, ha escrit moltes  
novel·les d’èxit per a joves.

FRAnCES  
HARDinGE A partir de 14 anys

 PVP amb IVA: 14,50 € 
 PVP sense IVA: 13,94 €
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Atenció al client
Tel.: 902 107 007
bambu@editorialbambu.com
editorialbambu.com
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