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Un cant a l’amistat,
l’esperança i l’aventura
L’illa dels Frarets
Michael Morpurgo
Il·lustracions: Benji Davies
Traducció: David Nel·lo

A partir de 8 anys
14,7 x 21 cm, 112 pàg.
Tapa dura
PVP amb IVA: 12,90 € • PVP sense IVA: 12,40 €

Una nit de tempesta, el fort onatge va fer
que un vaixell impactés contra les roques.
Les veles es van esquinçar i els pals es van
trencar. Quan els passatgers ja havien
perdut totes les esperances, enmig de la
foscor, van albirar un bot que s’acostava.
Un home remava a contracorrent, per
sobre de les onades, i s’anava apropant
cada cop més al vaixell.

Michael
Morpurgo
et presenta
el llibre:

	Michael Morpurgo
És un dels creadors
d’històries més estimat
de la Gran Bretanya. Ha
escrit més de 150 llibres.
La seva obra més coneguda,
Cavall de guerra, va ser
adaptada per al cinema per
Steven Spielberg. El 2017 va
rebre el títol de cavaller pels
seus serveis a la literatura
i a la beneficència.

	Benji Davies
Quan era petit, li encantaven
els contes i ja li agradava molt
dibuixar. Ara que ja és adult,
escriu i il·lustra llibres infantils.
També ha creat diversos llibres
il·lustrats de gran èxit com
La balena o L’illa de l’avi. Alguns
dels seus llibres han guanyat
molts premis i s’han traduït a
més de quaranta llengües.

El record d’aquella nit va marcar per
sempre l’Allen. Aquesta és la història d’una
amistat que va canviar una vida, un fraret
perdut, un nen i un artista solitari. Aquesta
és la història d’una vida i com tan sols un
fet pot canviar-ho tot per sempre.

 mb més de 150 llibres publicats,
A
Michael Morpurgo és un autor de
fama mundial. Ha rebut
nombrosos premis per les seves
obres i algunes han estat
adaptades a la gran pantalla.
 enji Davies és il·lustrador i autor
B
de llibres molt coneguts. La seva
obra ha estat traduïda a més
de 40 idiomes.
 n relat sobre un dels sentiments
U
més profunds de l’ésser humà:
la gratitud. Ens parla també
de la connexió amb la natura.
Un clàssic contemporani.
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Una novel·la sobre el valor
de les paraules, la superació
personal i les diferències
socials

El noi del diari
Vince Vawter
Traducció: Mireia

Alegre

A partir d’11 anys
14,7 x 21 cm, 256 pàg.
Rústica
PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44  €

Un noi d’onze anys que viu al Memphis del
1959 és el millor llançador de pilota que
s’hagi vist mai, però, en canvi, parlar
no li resulta tan fàcil com el beisbol.
Pràcticament no pot dir ni una paraula
sense quequejar, ni tan sols el seu nom.
Tant és així que, quan substitueix el seu
millor amic en la feina de repartir diaris,
sap que es veurà obligat a comunicar-se
amb el clients i que això li portarà
problemes.
Però els problemes de veritat sorgiran
arran d’un altercat amb un drapaire del
barri, un pinxo i un lladre, que posarà en
perill tant la vida del noi com la de la lleial
minyona de la seva família.

 bra multipremiada: Newbery
O
Honor Award Winner, ALA-ALSC
Notable Children’s Book, IRA
Children’s and Young Adults’
Choice, IRA Teachers’ Choice,
Bank Street College of Education
Best Book of the Year…,
entre molts altres.
 n llibre sobre la diversitat
U
funcional.
 ovel·la d’iniciació brillantment
N
teixida, que es desenvolupa amb
el rerefons de la segregació racial
als Estats Units.

TOP  
  !

Col·lecció
Endavant!

Col·lecció
Germanes
Crostó, agència
d’investigació

A partir de 9 anys
PVP amb IVA: 8,00 €
PVP sense IVA: 7,69 €

El misteri de la tifa
de gos abandonada
Anna Cabeza
Il·lustracions: Toni

Batllori

14,5 x 21,5 cm, 88 pàg.
Rústica

A partir de 7 anys
PVP amb IVA: 7,50 €
PVP sense IVA: 7,21 €

Això no es diu!
Un conte per aprendre
a no dir paraulotes

Elisenda Roca

El misteri
dels llobarros
Anna Cabeza
Il·lustracions: Toni

Batllori

14,5 x 21,5 cm, 96 pàg.
Rústica

IL·LUSTRACIONS:

Cristina Losantos
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
Rústica

No hi vull anar!
Un conte per aprendre
a dormir fora de casa

Elisenda Roca

El misteri del paper
de vàter volador
Anna Cabeza
Il·lustracions: Toni

Batllori

14,7 x 21 cm, 104 pàg.
Rústica

IL·LUSTRACIONS:

Cristina Losantos
14,5 x 19 cm, 48 pàg.
Rústica

La tribu
dels Zippoli

La guerra dels botons
Avi

David Nel·lo
Il·lustracions: Pere

Traducció:

Ginard

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

David Nel·lo

A partir de 13 anys
14,7 x 21 cm, 488 pàg.
Rústica
PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 €

   PREMI Protagonista
Jove 2020-2021

Frances
Hardinge
Ferralla

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

L’arbre de les mentides

Pádraig Kenny
Traducció:

A partir de 14 anys

Frances Hardinge
	Traducció:

Albert Torrescasana

14,5 x 21,5 cm, 488 pàg.
Rústica

Aurora Ballester
A partir de 10 anys
14,7 x 21 cm, 352 pàg.
Rústica

	PREMI COSTA 2015 al millor llibre de l’any

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

	PREMI EN EL FESTIVAL CELSIUS 232
a la millor novel·la juvenil traduïda de 2018

La cançó del cucut
Frances Hardinge

Un replec
en el temps

	Traducció: Xavier

Pàmies

	
14,7 x 21 cm, 488 pàg.
Rústica

Madeleine L’Engle
Traducció:

Aurora Ballester

	PREMI LLIBRETER 2019
al mILLOR LLIBRE DE LITERATURA INFANTIL
I JUVENIL D’ALTRES LITERATURES

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

	La veu de les ombres
Frances Hardinge
	Traducció:

Xavier Pàmies

14,7 x 21 cm, 480 pàg.
Rústica

Tancat en una
bombolla
	PREMI CHILDREN OF THE NIGHT 2017
DE THE DRACULA SOCIETY

Stewart Foster
Traducció:

Marta Pera
A partir de 12 anys
14,7 x 21 cm, 344 pàg.
Rústica

La llum de les
fondàries

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

Frances Hardinge
Traducción: Xavier

Pàmies

14,5 x 21 cm, 504 pàg.
Rústica

Ohio
Àngel Burgas
A partir de 14 anys
14,7 x 21 cm, 264 pàg.
Rústica
PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 €

	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.

Il·lustració de coberta © Benji Davies
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