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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€

Autor: Thomas Brezina
Il·lustracions: Naomi Fearn

El misteri de l’hípica
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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3-5

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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6-12

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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