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L’illa de les fades pirata

Autor: Pedro Mañas
Il·lustracions: Luján Fernández

Les Princeses Drac han rebut un missatge en
una ampolla. Algú està en perill i necessita la
seva ajuda! Sense dubtar, viatgen fins a l’illa
on les esperen tot un exèrcit de fades
pirates i una capitana amb molt males
intencions. Qui es voldrà embarcar en
aquesta nova aventura?
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El llibre del guardià de Dracs
Autora: Katie Haworth
Il·lustracions: Mónica Armiño

Has somiat algun cop volar cel enllà dalt d’un
animal fascinant? Vols conèixer tots els
secrets de la història dels dracs? T’agraden les
aventures?
En aquest llibre ple de màgia i de sorpreses,
aprendràs què s’ha de fer per convertir-te en
un guardià de dracs!
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L'espai amb moviment

Autora: Anne-Sophie Baumann
Il·lustracions: Olivier Latyk
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Més de 40
peces mòbils
per conèixer
de prop les
meravelles
de l’espai

Com es preparen els astronautes per
viatjar a l’espai? Quines parts té un coet?
Perquè de Mart se’n diu el planeta
vermell?
En aquest llibre fascinant ple de solapes i
finestres descobrireu tots els secrets de
l’espai.
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La ciutat amb moviment

Autora: Anne-Sophie Baumann
Il·lustracions: Didier Balicevic
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Més de 55
peces mòbils
per descobrir
com funciona
una gran
ciutat

Com són els centres de les ciutats? Què hi
ha sota dels carrers? Com es fabriquen les
coses que es venen a les botigues? Què hi
ha dins d’un hospital o d’una caserna de
bombers?
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La gota de pluja que tenia por
El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 106
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Betania Zacarías

Durant una tempesta, una goteta no
s'atreveix a tirar-se del núvol perquè creu que
morirà esclafada. El núvol, que no ho pot
permetre, troba una solució: li diu a la goteta
que es tiri quan passen per damunt d'una
muntanya nevada. La goteta es tira i es
converteix en un floc de neu, i viu per sempre
a la muntanya. Història escrita en vers.
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L'Estevet, quin ratolí!

El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 107
Autor: Víctor Aldea
Il·lustracions: Javier Andrada

Llibre de contes amb 4 històries de l'Estevet, un
ratolí de camp que viu molt tranquil a casa seva,
a prop de la Vila de LlunaPruna. Cada història
està centrada en una estació de l'any i s'hi
explica el que fa el ratolí: a la primavera se'n va
al mercat i a compartir fruita amb els seus amics,
a l'estiu se'n van tots al riu i els amics l'ensenyen
a nedar, a la tardor van al bosc i juguen amb les
fulles seques dels arbres i a l'hivern berenen tots
junts xocolata calenta mentre veuen nevar.
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Autor: Michael Dahl / Il·lustracions: Oriol Vidal
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Vull això!, diu el pingüí

El pingüí no sap demanar les
coses. Un llibre per aprendre a
dir “sisplau”.

És meu!, diu el lleó

El lleonet no vol deixar res a
ningú. Un llibre per aprendre a
compartir.
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Super Tom

Autor i il·lustrador: Xavier Deneux

A en Tom li agrada disfressar-se.
Què serà avui? Un marcià, un
submarinista, un aviador?
Un llibre amb moltes animacions i
textos senzills per ajudar en Tom
a disfressar-se.
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Oh! Un llibre que parla
Autor i il·lustrador: Hervé Tullet

Un llibre d'observació i atenció que, a cada
pàgina, dóna instruccions al lector sobre
què ha de fer per tal que el llibre parli.

Preu:
Sense IVA: 13,37€
Amb IVA: 13,90€
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Un sopar de por

Autora: Meritxell Martí
Il·lustracions: Xavier Salomó
Agafeu els nou personatges més malvats
que hi ha, afegiu-hi un gran xef de renom
mundial, poseu-ho tot en un restaurant de
tres estrelles negres... i tindreu un sopar
de por! Aixequeu les solapes per descobrir
les croquetes d'àvia, la llet podrida amb
cruixent de formigues o l'escalivada de
llangardaix. I, sobretot, no us perdeu el
plat sorpresa del final...
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Digues on és gegant. La prehistòria
Autor: Yann Couvin
Il·lustracions: Thierry Laval

Sis dobles pàgines profusament il·lustrades per
ensenyar-nos diversos aspectes de la prehistòria:
els primers homínids, l'edat de gel, la caça,
l'agricultura, les pintures rupestres... I unes solapes
amb petites imatges per buscar.
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Il·luminatomia

Autora: Kate Davies
Il·lustracions: Carnovsky
Un llibre fascinant amb visors de colors
per descobrir el cos humà: l'esquelet, els
músculs i els òrgans.
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Un any ple d'històries
Autora: Angela McAllister
Il·lustracions: Christopher Corr

Què li va prometre la princesa a la
granota? Per què a la Lluna sembla que
hi hagi una llebre? Quina és la historia
de fantasmes més curta del món?
Un llibre de contes, mites i llegendes
que també ens fa conèixer les
celebracions i les festes tradicionals i
populars al llarg de l'any, tant de casa
nostra com de països llunyans.
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L’Home Gos

Autor i il·lustrador: Dav Pilkey
Ha arribat un nou heroi, l'Home Gos!
Amb el cos d'un humà i el cervell d'un gos,
protegirà la ciutat i lluitarà contra les terribles
maleses del gat més dolent del món.
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3. El Capità Calçotets i la
invasió dels extraterrestres

Tres extraterrestres molt perillosos s'han
infiltrat a l'escola, han enganyat el
director i intenten dominar tot el món. En
Jordi i l'Oriol hauran d'ajudar el Capità
Calçotets a enfrontar-s'hi i derrotar-los.

4. El Capità Calçotets
i l’atac dels vàters parlants

En Jordi i l’Oriol ajuden el Capità Calçotets
a lluitar contra el professor Titus Tirapets
Tovagrossa, que s’ha entestat a fer
encongir l’escola amb tothom a dintre.
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L'Ot i els gegants de gel

Autor: Neil Gaiman
Il·lustracions: Chris Riddell

En les profunditats d’un hivern que semblava que no
tingués fi, l’Ot no acabava de sentir-se bé del tot. Només
tenia una destral vikinga per recordar el seu pare i una
cama una mica coixa per recordar les seves pròpies
peripècies. Per això, una matinada mati fosca i gelada es
va posar roba ben gruixuda, va pispar una penca de
salmó i, amb la seva crossa i la destral, se’n va anar enllà
per la neu…
L’esperaven un munt d’aventures emocionants, màgiques
i també congelades, creades per Neil Gaiman i Chris
Riddell, aquest darrer conegut entre nosaltres per les
divertidíssimes il·lustracions de l’Ottolina i l’Ada Goth.
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L’aventura dels Vallbona
al galió pirata
Els Forasters del Temps, 4

Autor: Roberto Santiago
Il·lustracions: Enrique Lorenzo

La família Vallbona apareixen de cop i volta en un
vaixell pirata... en ple abordatge d’un buc de
l’Armada anglesa. Estem a l’any 1715 a les aigües
del mar del Carib: l’edat d’or dels pirates. El famós
i també corsari Capanegre haurà de decidir que
fer amb el Sebas i la seva família: Passar-los per la
quilla? Llençar-los als taurons? o… ajuntar-los a la
seva tripulació de bucaners?
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Campanya Tardor-Nadal 2017

Premi Gran Angular 2017
La ciutat secreta del Toubkal és una novel·la d’aventures en el sentit
més clàssic del terme. Hi ha molta acció, molta intriga, és exòtica i
té molt de ritme. Surten uns dolents que funcionen molt bé: els
nazis. Crec que això és bàsic per a captivar els lectors joves: cal
contar-los una història que enganxi. El secret de la novel·la no és
altre que la troballa de l’Atlàntida a les muntanyes del Marroc. És
un tema que ha aparegut fins ara en centenars de llibres i
pel·lícules, i no em fa por repetir-lo. Que sigui un tema tan conegut
és la millor garantia que és atractiu. També és una història de
valors. Hi ha els de l’amistat, entre la protagonista i els seus amics
de l’orfenat. I els d’una família que no existia, però que s’acaba
retrobant”.
Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959) és escriptor i periodista. Ha publicat una
trentena de llibres. Entre els adreçats a un públic adult destaquen Els últims dies del
general Prim (2014), El retorn de Macbeth (2013), Faust, el Terrorista (2010), Els
Llops (premi Carlemany, 2005) i Apocalipsi blanc (premi Josep Pla 1999). Quant a
literatura infantil i juvenil, és autor de Romeu i Julieta. Segona part (premi Ramon
Muntaner 2014), El nen que va xatejar amb Jack Sparrow (premi Vicent Silvestre
2015 i Atrapallibres 2017), La nena que es va convertir en mòbil (premi Folch i
Torres, 2015), L’artilleria de Mr. Smith (2016) i L’àliga perduda dels nazis (premi
Ciutat d’Olot, 2016); a més, és coautor de les col·leccions Monday & May i El Club
de los Empollones.

Preu:
Sense IVA: 11,49€
Amb IVA: 11,95€
19

0-2

3-5

6-12

juvenil

INFO +
Edat:
A partir de 14 anys
Pàgines:
160
Format:
Rústica
Mides:
15 x 23 cm
Preu:
Sense IVA: 9,57€
Amb IVA: 9,95€

Cor de cactus i més formes
d'estimar
Gran Angular, 183
Autora: Anna Manso

Música, amics, institut, pares, mares,
germans i amor, amor, amor.
Amb aquesta novel·la, l’Anna Manso ens
convida a estimar. A estimar tothom, la nostra
família, els nostres amics, a enamorar-nos;
però a estimar bé, sense rancors, sense culpa,
sense prejudicis, i sobretot a estimar-nos a
nosaltres mateixos. Amb bon humor i amb
optimisme; amb una història i un món
conegut pels lectors: el seu propi món.
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