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0-2

INFO +
Edat:
A partir de 2 anys
Pàgines:
16
Format:
Cartoné
Mides:
16 x 16cm

Preu:
Sense IVA: 9,57€
Amb IVA: 9,95€

Pep i Mila a la granja
Autor i il·lustrador: YaYo Kawamura

És tardor i en Pep i la Mila passen el dia a la
granja del seu amic Nil. Reguen l’hort,
recullen pomes i cullen carabasses, munyen
la vaca, van al galliner i veuen molts animals.
Un llibre amb solapes i llengüetes per tal que
descobreixin detalls de la granja a cada
pàgina.
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6-12

INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
166
Format:
Cartoné
Mides:
13 x 19 cm

Preu:
Sense IVA: 8,61€
Amb IVA: 8,95€

El misteri de l’hípica

Autor: Thomas Brezina
Il·lustracions: Naomi Fearn

Una aventura dels tres amics de la Penya dels
Tigres. En aquesta ocasió, són testimonis
d’uns fenòmens molt estranys que tenen lloc
a la hípica Guttman. Sembla que algú vol fer
creure a tothom que allà hi ha fantasmes.

El temple del tro
Els tres amics de la Penya dels Tigres, la Virgi,
en Lluc i en Pau, han de trobar un tresor
amagat en una illa. Per arribar-hi, però, passen
moltes peripècies.

La màscara que escopia foc
Els amics de la Penya dels Tigres fan un viatge a
una illa deserta per visitar el famós actor Sam
Pomkin, però els misteris que els esperen a la
mansió del seu amfitrió són més desconcertants i
terrorífics que les seves pel·lícules.
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6-12

INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
160
Format:
Cartoné
Mides:
13 x 19 cm

Preu:
Sense IVA: 8,61€
Amb IVA: 8,95€

Thomas Brezina és autor de centenars de títols de literatura
infantil i juvenil. Els seus relats mostren divertides històries,
plenes d'intriga, misteri i aventures, que els seus lectors
segueixen amb entusiasme a tot el món.
Thomas Brezina va néixer el 30 de gener de 1963 a Viena,
Àustria. Quan tenia vuit anys, va provar d'escriure el seu
primer llibre, que es va titular Die Maus auf dem Júpiter.
Mentre treballava com a locutor de ràdio, un editor li va
proposar escriure les històries que explicava al programa.
Brezina va acceptar i va iniciar una prolífica carrera com a
escriptor de llibres per a nens i adolescents. Històries de
cavallers, terres fantàs-tiques, aventures impossibles, trames
emocionants i misterioses abunden entre els seus relats.
Thomas Brezina és un dels autors en llengua alemanya amb
més èxit, amb més de quatre-cents llibres que s'han traduït a
trenta-dos idiomes.
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INFO +
Edat:
A partir de 4 anys
Pàgines:
84
Format:
Cartoné
Mides:
30 x 27 cm
Codi:
179152
ISBN:
978-84-661-4375-2

Contes de sempre per somiar
Il·lustracions: Mercè Canals i Ferrer
Recull de contes tradicionals. Coneixes els
tres porquets, la Rínxols d'Or, en Patufet...?
Vols tornar a viure les seves aventures?
Demana al pare, a la mare, a l'àvia, o a qui
vulguis, que et torni a explicar aquestes
fantàstiques històries que et faran somiar.

Preu:
Sense IVA: 16,35€
Amb IVA: 17€

LLIBRES RELACIONATS:
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INFO +
Edat:
A partir de 7 anys
Pàgines:
104
Format:
Rústica
Mides:
15,5 x 21,5 cm

Preu:
Sense IVA: 9,57€
Amb IVA: 9,95 €

Publicat

Els germans Tempesta
Autor: Pedro Mañas
Il·lustracions: Luján Fernández

Les Princeses Drac i els seus amics
naveguen fins al centre de l’oceà per
rescatar els pares d’en Rosko. De sobte,
una tempesta els fa naufragar. Per sort,
aconsegueixen arribar a una illa per poder
recuperar les forces... O no. I és que un
ceptre capaç de generar tempestes pot fer
les coses molt difícils.
LLIBRES RELACIONATS:

juvenil

INFO +
Edat:
juvenil
Pàgines:
256
Format:
Rústica
Mides:
15 x 23 cm

Preu:
Sense IVA: 9,57 €
Amb IVA: 9,95 €

Fill. Producte 36
Autor: Lois Lowry
Quarta part de la saga de L’home dels
records. En una comunitat que sembla
perfecta, la Claire rep l’assignació de ser
paridora. Sembla una missió molt fàcil: ha
d’engendrar un Nat per donar-lo a una
família. Després del part, però,
descobreix sentiments que mai havia
tingut i que l’abocaran a una aventura
vital plena de perills i sentiments
contraposats.

LLIBRES RELACIONATS:
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INFO +

Autor: Dav Pilkey

Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
176 / 176
Format:
Cartoné
Mides:
16 x 25 cm
Preu:
Sense IVA: 12,02 €
Amb IVA: 12,50 €

5. El Capità Calçotets contra la
dona del Monyo Mutant
En Jordi i l'Oriol ara sí que l'han feta
bona! Han creat una terrorífica dona
monstre amb una cabellera de poders
especials que vol derrotar el Capità
Calçotets. Ho aconseguirà?

6. La nit de les mil burilles
El noi més pesat de l'escola es
transforma en una massa terrorífica de
mocs i el Capità Calçotets l'ha de
neutralitzar.
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INFO +

Autor: Amanda Wood; Mark Jolley / Il·lustracions: Dinara Mirtalipova

Edat:
A partir de 6 anys
Pàgines:
20/20
Format:
Cartoné
Mides:
23x 23 cm
Preu:
Amb IVA: 15,95€

MagicArt: El bosc amagat
Fes volar la teva imaginació amb aquesta
bogeria creativa!
Rasca, completa i personalitza cadascuna
de les escenes i descobreix els secrets del
bosc amb MagicArt. Un meravellós àlbum
il·lustrat per descobrir l'art i la poesia de la
natura, i per fer sortir tota la teva
creativitat!

MagicArt: Els secrets
del mar
Fes volar la teva imaginació amb
aquesta bogeria creativa!
Rasca,
completa i personalitza cadascuna de
les escenes, i descobreix tot el que
s'amaga al fons del mar amb Magic Art.
Un meravellós álbum il·lustrat per
descobrir l'art i la poesia del fons marí, i
per fer sortir tota la teva creativitat!
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INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
256
Format:
Rústica
Mides:
15 x 21,5 cm

Preu:
Amb IVA: 10,95€

L’aventura dels Vallbona i el
petit gàngster
Autor: Roberto Santiago
Il·lustrador: Enrique Lorenzo
Clubs de jazz, magatzems abandonats,
gratacels… els Vallbona acaben d’arribar a
Chicago!
És 17 d’octubre de 1931 i acaben de
detenir a Al Capone, però el que en Tià i
la seva família no saben és que estan a
punt de conèixer un capo de la màfia tan
despietat com ell: només té 14 anys, es
diu Cato Morelli i tots el coneixen com “el
petit gàngster”
LLIBRES RELACIONATS:
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INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
304
Format:
Cartoné
Mides:
15,3 x 22 cm
Preu:
Amb IVA: 12,95€

Penny Berry i l’anell de
Shazzam
Autor: Lluís Prat
Il·lustradora: María Simavilla
La Penny i en Marcus busquen
desesperadament la poció que els ha
de permetre despetrificar els seus
pares. Mentrestant, els druides negres
es preparen per atacar Berry Manor i
aniquilar el món d’Amhuinn.
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INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
220
Format:
Cartoné
Mides:
14 x 19 cm

Preu:
Amb IVA: 14€

L’Ada Goth i la Simfonia Sinistra
Autor i il·lustrador: Chris Riddell

En Lord Goth està preparant un festival
de música que es celebrarà a la gran
mansió Esgarrifòtila. Ara bé, el munt de
convidats que arribaran per sentir els
concerts li donaran a l’Ada força
maldecaps. I també la traurà de
polleguera la seva àvia que, amb més
energia que mai, arribarà per
revolucionar-ho tot.
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INFO +
Edat:
A partir de 4 anys
Pàgines:
64
Format:
Cartoné
Mides:
24 X 31 cm

Preu:
Amb IVA: 14,95€

De què treballen els animals?
Autor: Wendy Hunt
Il·lustrador: Muti
Saps quina feina fan els animals? Si et fan
falta idees, llegeix aquest llibre i
descobreix més de cent professions
d'animals. Explora catorze hàbitats
naturals, com el desert, els esculls de
corall o la selva, i esbrina a què es
dediquen els animals.
Un llibre fantastic perquè els nens
observin com les diferents espècies
d'animals treballen juntes a la natura.
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INFO +
Edat:
A partir de 4 anys
Pàgines:
48
Format:
Cartoné
Mides:
22,5 X 22,5 cm

Els sentiments d’en Fèlix
Autor: Didier Lévy
En Fèlix i el seu conillet ajudaran als
menuts a reconèixer els seus sentiments:
afecte, vergonya, por, alegria, tristesa,
gelosia...

Preu:
Amb IVA: 12,95€
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INFO +
Edat:
A partir de 2 anys
Pàgines:
16
Format:
Cartoné
978-84-661-4350-9

A la granja (lot llibre+nino)
Autor i il·lustrador: YaYo Kawamura
Llibre A la granja i nino d’en Pep

Preu:
Amb IVA: 16,95€

Bona nit (lot llibre+nino)
Autor i il·lustrador: YaYo Kawamura
Llibre Bona nit i nino de la Mila.
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INFO +
Edat:
A partir de 5 anys
Pàgines:
36
Format:
Cartoné
Mides:
20,5 x 24 cm

Preu:
Amb IVA: 14,80€

El camp i la ciutat
Autor: Craig Shuttlewood
Què hi ha al camp i què hi ha a la ciutat?
Obre el llibre per veure les coses de la
ciutat i després dona-li la volta per veure
les del camp. Què és igual? Què és
diferent? Amb aquest llibre que es gira
podràs comparar el camp i la ciutat,
gratacels i muntanyes, autobusos i
tractors, coloms i vaques, arbres i
semàfors... I també aprendràs com es diu
tot això en anglès.
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INFO +
Edat:
A partir de 6 anys
Pàgines:
48
Format:
Rústica
Mides:
24 x 33 cm

Preu:
Amb IVA: 7,95€

Un Sant Jordi molt tossut
Autor: Lenia Major
Il·lustrador: Mazen Kerbaj
El cavaller sant Jordi vol vèncer el drac com
sigui, però no li serà tan fàcil com es pensa, ja
que el drac és molt espavilat. Tant, que al
final li farà una gran sorpresa inesperada.
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INFO +
Edat:
A partir de 6 anys
Pàgines:
64
Format:
Rústica
Mides:
14 x 21 cm

Preu:
Amb IVA: 8,00€

Tocata i fuga
El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 108
Autor: Mar Virgili Marí
Il·lustrador: Pere Virgili Escofet
En Cornèlius és el director d'una orquestra
molt peculiar. Un dia, fart de les excentricitats
dels seus músics, decideix tocar el dos i tots
se n'adonen que, sense ell, l'orquestra és un
autèntic guirigall. Han de trobar en Cornèlius
com sigui abans del concert!
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INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
248
Format:
Rústica
Mides:
12 x 19 cm

Preu:
Amb IVA: 8,50€

La primera porta
El Vaixell de Vapor, sèrie Taronja, 199
Autor: David Nel·lo Colom
Il·lustradora: Bea Torno
Segona part de La porta prohibida. La Gisela i la
Gunda s'han convertit en millors amigues després
de la fantàstica aventura que van viure al museu.
Ara ja fa temps que no hi van, i la Gunda ja té
ganes de gresca. Al final convenç la Gisela per
tornar-hi i totes dues entren a la primera porta. A
dins hi descobreixen un món esbojarrat: una ciutat
on sempre plou i tothom sembla que estigui tocat
del bolet, un camp d'embuts per recollir aigua de
la pluja, una altra ciutat plena de genis
matemàtics... i, a sobre, estan tots barallats entre
ells.

19

6-12

INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
160
Format:
Rústica
Mides:
12 x 19 cm

Preu:
Amb IVA: 8,50€

Misteria a la Muntanya Calavera
El Vaixell de Vapor, sèrie Taronja, 198
Autor: Elisenda Roca
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
La Martina, la Daniela i el Joan, juntament amb
els seus pares, tornen a passar uns dies de
vacances a Can Dalmau, al poble de Moltmort.
Allà retroben els seus amics, la Julieta, i l'Adrià,
el Frederic... Però també coneixen la Cirera, la
cuinera encarregada de fer els menjars per als
hostes de la masia. És una dona estranya que
els diu que és una bruixa. Encuriosits, un dia
els nois la segueixen per mirar de descobrir on
viu, però el que no s'imaginen és que acabaran
perduts enmig de la boira espessa, que
descobriran unes coves a la muntanya que
s'il·luminen misteriosament i formen la imatge
d'una calavera, i que hauran de fugir d'un ésser
esgarrifós.
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INFO +
Edat:
A partir de 6 anys
Pàgines:
64
Format:
Rústica
Mides:
14 x 21 cm
Preu:
Amb IVA: 8,00€

Quina cua més rebel!
El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 109
Autor: Roser Atmetlla
Il·lustracions: Valentí Gubianas
En Gatàs és un gat molt gran i fort: sempre es
baralla i ningú no gosa dur-li la contrària. Però
un dia, en Tigrat, que només és un pam de gat,
li planta cara gràcies a la seva cua, que sempre
fa el que vol, i la situació canvia.
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INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
330
Format:
Rústica
Mides:
15 x 21,5 cm

Els Futbolíssims 13
Autor: Roberto Santiago
Il·lustracions: Betania Zacarías
Una nova aventura d’Els Futbolíssims!

Preu:
Amb IVA: 11,95€
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