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Ara fa un temps es va instal·lar a Barcelona el gran mestre oriental Li Po. Ningú no 
coneix exactament el lloc d'on prové, i tampoc quan va néixer: sembla que té més
de mil anys. Al voltant de la seva persona circulen un munt de llegendes, i ningú
no sap amb certesa quin aspecte té: hi ha qui diu que és un home, hi ha qui diu
que és una dona. Hi ha gent que assegura que no es desplaça per terra, sinó pels
sostres. I últimament corre el rumor que el Li Po ha decidit ampliar la societat
Kyoto, i que busca joves capaços de gestionar grans poders. Poders que no poden 
caure en mans de qualsevol. Pertànyer a la societat Kyoto no és fàcil: si el Li Po 
detecta en tu alguna conducta o habilitat especial, t'enviarà al mòbil una app que 
et conduirà a casa seva, que sempre és al Barri Gòtic, però mai al mateix lloc. Un 
cop allà, et diran si pots fer les proves d'accés. I, si les superes, entraràs en un món
extraordinari.

9,95€

Novetat Juvenil

Societat Kyoto
Autora: Flavia Company



Guiats per un ratolinet, els infants podran anar seguint els seus actes més
quotidians. Des que es lleven al matí fins a l’abraçada d’abans de dormir, aquest
llibre els guiarà per tots els petits passos que van fent i els ajudarà a interioritzar
els hàbits de cada dia.

13,95€

Novetat 3-5 anys

Les coses de cada dia
Autora: Sophie Bordet-Petillon
Il·lustrador: Peggy Nille



Viatja en el temps fins a l'època dels dinosaures. Com neixien? Què menjaven? 
Com es desplaçaven? Quins eren els més grossos? I els més forts? 

13,95€

Novetat 3-5 anys

El llibre que es mou: dinosaures
Autora: Sandra Leboucarie
Il·lustrador: Deborah Pinto



Un llibre espectacular amb solapes i desplegables per aprendre coses sobre els
bombers.

13,95€

Novetat 3-5 anys

El llibre que es mou: dinosaures
Autora: Anne-Sophie Baumann
Il·lustrador: Benjamin Bécue



Un llibre espectacular amb solapes i desplegables per aprendre
coses sobre els bombers.

8,95€

Novetat 10-12 anys

Penya Tigre 7: Els cavallers robot
Autora: Thomas C. Brezina
Il·lustrador: Naomi Fearn

Penya Tigre 8: Els pirates d’internet
Autora: Thomas C. Brezina
Il·lustrador: Naomi Fearn

Mortimer Makker, el famós inventor de robots, ha convidat la seva neboda
Virgi a casa seva, a Londres, amb la resta de la Penya. Fins aquí tot sembla
normal. Però en realitat, l'inventor no és l'oncle de la noia, tots dos 
pràcticament ni es coneixen. Què s'amaga darrere d'aquesta falsetat?



La Natàlia, la Verònica, el Javi, el Pablo i el Diego són cosins i els encanten els
misteris. Sempre busquen aventures! Quan descobreixen que a la casa 
abandonada que hi ha prop de la seva finca hi passen coses inexplicables, tots es 
posen a investigar-ho de seguida. Descobriran històries secretes dels vilatans del 
poble i s'adonaran que, en un poble, hi pot passar de tot.Viu les aventures dels
detectius més agosarats: els Cosins, S.A.

12,95€

Novetat 10-12 anys

Cosins, SA 1. La casa embruixada
Autora: María Menéndez-Ponte
Il·lustrador: Claudia Ranucci



Cristòfor Colom podria haver trobat vikings, al Carib? Neil 
Armstrong podria haver vist un alienígena, a la Lluna? Comprova
els teus coneixements sobre alguns dels exploradors més famosos 
de la història i detecta els 20 errors en cada escena.

14,94€

Novetat 6-12 anys

Viatges Increïbles
Autora: Wood, AJ i Mike Jolley
Il·lustrador: Frances Castle

Civilitzacions perdudes
Autora: Wood, AJ i Mike Jolley
Il·lustrador: Frances Castle

Els maies portaven rellotge? Els víkings feien servir brúixoles? Posa a prova els
teus coneixements d'història (i la teva vista!) per comprovar els errors i els encerts
que hi ha a les pàgines d'un llibre que et parla de civilitzacions fascinants que ara 
ja no hi són però que van deixar la seva petja,.



Des del poderós tigre fins al diminut abellot, passant pel sorollós indri i la 
incansable tortuga verda, hi ha moltes espècies d’animals que lluiten per 
sobreviure. En aquest llibre coneixerem alguns d’aquests éssers extraordinaris i 
descobrirem els esforços que es fan arreu del món per salvar-los.

14,94€

Novetat 6-12 anys

Salvem-los!
Autor: Jess French 
Il·lustrador: James Gilleard



En aquesta llegenda de Sant Jordi amb personatges de cartró, podràs vestir els
protagonistes com tu vulguis i decidir què fan. Per exemple, dir si el príncep salva 
la princesa o si es capgiren els papers i és la princesa que salva el príncep! 

7,95€

Novetat 3-5 anys

La llegenda de Sant Jordi amb
personatges per vestir
Autora: Nuria Font
Il·lustrador: Anna Aparicio Català



El llibre compila 7 històries clàssiques de Disney i amb cadascuna es treballen 4 
temes fonamentals per al desenvolupament de la intel·ligència emocional i social 
dels infants, que es poden tractar després de la lectura dels contes: l'autoestima, la 
confiança en els amics, la superació de dificultats, la tristesa per no ser acceptat, 
l'autonomia, l'acceptació i el respecte per les diferències, l'esforç i la constància, la 
valentia, la mort d'un ésser estimat, l'assertivitat (aprendre a defensar-se), la 
culpabilitat, la responsabilitat, l'honestedat, la generositat, els vincles entre 
germans... 

Al final de cada conte s'hi inclou una fitxa per tal que els pares puguin treballar a 
partir de la història, dels personatges i les situacions en què es troben, els 4 temes 
destacats. 

19,95€

Novetat 3-5 anys

Molt més que contes. Històries per 
aprendre a ser feliços
Autora: Gabriela Keselman
Colabració: Begoña Ibarrola
Il·lustrador: Disney



Recull de contes d'humor, de llargada i dificultat diversa, per ser llegits abans
d'adormir-se. A través d'aquestes històries sabràs, per exemple, quines aventures 
viu un pirata que només atraca vaixells carregats de pernil, què passa si un ogre
refredat s'instal·la a viure al teu poble, o que les bruixes, abans d'aprendre a fer
encanteris, han d'aprendre a cordar-se les sabates.

17,00€

Novetat 3-5 anys

Contes de riure per anar a dormir
Autora: Anna Manso
Il·lustrador: Mercè Canals



La nit abans de la diada de Robustus el Blanc, alguns aliats s’han
concentrat dins de la fortalesa de Cairngorms per enfrontar-se a les 
tropes dels nigromants. Molts altres no han aconseguit arribar-hi. La 
Penny i el Marcus pateixen per l’Ashwhite i la senyora Knots, que s'han
quedat a les Perles de Plata custodiant els sepulcres dels seus pares. A 
mitja nit comença la terrible batalla i l’àvia Octavia s’adona de seguida 
que l’única solució és aconseguir fer reviure als antics druides que 
descansen des de fa segles al cromlec de Ben Macdui. Sense la seva ajuda, 
la batalla sembla perduda, però la cooperació dels antics druides no serà
gens fàcil d’obtenir. Els ardits de la màgia negra són molts i molt
perillosos, i la Penny i el Marcus hauran d'arribar fins al límit de les seves
forces per mirar d'evitar que els nigromants dominin el món.

Penny Berry i la batalla de Cairngorms
Autora: Lluis Prats
Il·lustrador: María Simavilla

12,95€

Novetat 10-12 anys



En aquest llibre impressionant, viatjaràs al passat, als orígens de la muntanya més
alta de la Terra. També coneixeràs la flora i la fauna dels seus majestuosos 
vessants, descobriràs les llegendes tan riques que l’envolten i sabràs la 
fascinadora història dels alpinistes que n'han coronat el cim.

15,95€

Novetat 6-12 anys

Everest
Autora: Lisk Feng, Angela Sagma 
Il·lustrador: Lisk Feng, Angela Sagma 


