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Format:
Rústica
Mides:
15 x 21,5 cm
ISBN:
978-84-661-4220-5
Preu:
Amb IVA: 9,95€
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És que no te n’has adonat?

INFO +
Edat:
A partir de 7 anys
Pàgines:
112

3-5

El conte ha canviat!
Sa majestat la bruixa
Autor: Pedro Mañas
Il·lustracions: Luján Fernández

La Nuna, la Bamba i la Koko van al
castell dels pares de la Nuna i allà
coneixen una cosina que d’entrada
sembla molt simpàtica, però que en
realitat amaga un
terrible secret.
LLIBRES RELACIONATS:

1.
2.

El misteri de l’ou daurat
ISBN: 9788466141772

2. El pantà de les sirenes
ISBN: 9788466141833
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INFO +

L’avi de la Martina

Edat:
Primers lectors
El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 105
Lletra:
Lligada Autor: Guillem Terribas
Pàgines: Il·lustracions: Sandra de la Prada
48
Format:
Rústica
Mides:
14 x 21 cm
ISBN:
978-84-661-4209-0
Preu:
Amb IVA: 8 €

L'Andreu és un llibreter que viu envoltat de
llibres. Quan neix la seva neta, la Martina, que és
una nena molt i molt curiosa i sempre té pressa
per tot, li sap encomanar la passió pels llibres i
per tot el món que l'envolta. Així, avi i neta fan
moltes coses plegats: miren pel·lícules, van al
circ, a fer passejades per la ciutat... De tota
manera, el que més li agrada a la Martina és
anar a la llibreria a veure com treballa l'avi. Un
bon dia, l'Andreu es posa malalt, no té ganes de
fer res, fins i tot el cansa jugar amb la Martina.
Fins que el porten a l'hospital, però allà no li
poden curar el mal que té i l'avi se'n va per
sempre. La Martina l'enyora molt, però es va
fent gran i la fa feliç recordar tots els moments
passats amb l'avi.
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INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
192
Format:
Rústica
Mides:
12 x 19 cm
Codi:
ISBN:
978-84-661-4214-4
Preu:
Amb IVA: 8,50 €

El tresor del capità Barracuda
El Vaixell de Vapor, sèrie Taronja, 197
Autora: Llanos Campos
Il·lustracions: Marta Altés

En Guspires, té onze anys i està embarcat al Creu
del Sud, el vaixell pirata del capità Barracuda, que
solca els mars buscant el tresor del llegendari
Phineas Johnson Krane. Però quan en Barracuda i
la tripulació troben el tresor, tenen la decepció
més gran de tota la seva vida: és un llibre! A la
llarga, però, s'adonaran que el llibre parla d'un
tresor fabulós i aleshores a tots els pirates no els
tocarà altre remei que aprendre a llegir.

Premi El Barco de
Vapor 2014
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INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
218
Format:
Cartoné
Mides:
13,5 x 20,5 cm
ISBN:
978-84-661-4218-2

Preu:
Amb IVA: 15,00€
Enric Gomà és
guionista, articulista i
divulgador lingüístic,
i col·labora amb
diversos mitjans com
el diari Ara i la
revista Time Out.

Operació Cul de la Lleona
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Un cop més, el Bru
haurà de fer servir el
seu enginy per sortir
d’una situació
esbojarrada.

Autor: Enric Gomà
Il·lustracions: Artur Laperla

El pare del Bru els dóna una notícia bomba:
els de la feina el traslladen a Girona. El Bru i
la seva germana posen el crit al cel: Girona?
Ells no hi volen pas anar!
Un dia, d’excursió, algú llança una pedra al
Tapís de la creació i donen les culpes al Bru.
Com s’ho farà, per demostrar que no ha
estat ell?
LLIBRES RELACIONATS:

Operació Gertrudis
2a edició
ISBN: 9788466136181

Operació Sobrassada
ISBN: 978846138604
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INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
192
Format:
Cartoné
Mides:
14 x 19 cm

ISBN:
978-84-661-4208-3
Preu:
Amb IVA: 15,35 €

Ottolina i el Guillot Lila
Autor: Chris Riddell
Il·lustracions: Chris Riddell

L’Ottolina i el senyor Munroe organitzen
un sopar al qual van tots els seus vells
amics. Però també n’hi van de nous, com
el misteriós Guillot Lila, que els proposa
de fer un fantàstic safari nocturn per la
ciutat per descobrir coses que ningú no
coneix.

Chris Riddell, nascut el 1962,
és un escriptor i il·lustrador
anglès de gran prestigi. Ha
guanyat dues vegades la Kate
Greenwaway Medal, el premi
anual atorgat pels bibliotecaris
anglesos a al millor llibre
il·lustrat per a nens, entre
molts d’altres premis..
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INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
254
Format:
Rústica
Mides:
15 x 21,5 cm
ISBN:
978-84-661-4219-9

Preu:
Amb IVA: 9,95 €

L'aventura dels Vallbona
a l’Imperi Romà
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UNA FAMÍLIA NORMAL I CORRENT
EN UN VIATGE EXTRAORDINARI PEL TEMPS.

Els Forasters del Temps, 3
Autor: Roberto Santiago
Il·lustracions: Enrique Lorenzo

Els Vallbona viatgen a l’Imperi romà i són
venuts com a esclaus al mercat de Numítor.
Per primer cop, les circumstàncies separaran
la família, i el Tià, convertit en gladiador,
haurà de combatre amb les feres del Circ
August.
LLIBRES RELACIONATS:

L'aventura dels Vallbona
al Far West
2a edició
ISBN: 9788466140089

L’aventura dels Vallbona
i l’últim cavaller
ISBN: 9788466141161
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INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
208

El Capità Calçotets i la saga flairosa
del cavaller Aixellapudenta
El Vaixell de Vapor, sèrie Blava, 201
Autor: Dav Pilkey

Format:
Il·lustracions: Dav Pilkey
Rústica
Mides:
14 x 21 cm En Jordi i l'Oriol i els seus dobles,
ISBN:
978-84-661-4231-1
Preu:
Amb IVA: 8,20 €

(el Jordi d'ahir i
l'Oriol d'ahir) s'ho han muntat molt bé. Mentre
dos d'ells van a l'escola, els altres dos són a la
cabana de l'arbre i es passen el dia jugant amb
videojocs. I tots quatre fan torns per anar fent
de tot. Però un dia el professor d'educació física
crea un sistema de control de la ment que
converteix tots els alumnes en uns xaiets més
que obedients. El Jordi i l'Oriol s'hi hauran
d'enfrontar: el futur de la humanitat és a les
seves mans.
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INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
224

El Capità Calçotets i la bàrbara
venjança del Vàter Turbo 2000
El Vaixell de Vapor, sèrie Blava, 200
Autor: Dav Pilkey

Format:
Il·lustracions: Dav Pilkey
Rústica
Mides:
14 x 21 cm El temible cap dels vàters
ISBN:
978-84-661-4222-9
Preu:
Amb IVA: 8,20 €

parlants que estava
confinat a Urà, s'ha fabricat una moto estel·lar i
torna a la Terra decidit a destruir Vilapolls.
D'altra banda, en Jordi i l'Oriol, els inventors del
Capità Calçotets, continuen fent viatges en el
temps per resoldre petits embolics quotidians
que es converteixen en grans embolics mundials.

9

0-2

3-5

6-12

juvenil

EL LECTOR DECIDEIX COM HA DE SER LA HISTÒRIA…
INFO +
Edat:
A partir de 4 anys
Pàgines:
20
Format:
Cartoné
Mides:
20 x 18 cm

ISBN:
978-84-661-4182-6

Viu la història amb…
El cavaller Jordi
Autora i Il·lustradora: Marie Morey

El cavaller Jordi ha d’anar a salvar la
princesa i el lector decidirà, a cada
pàgina, quina opció ha d’escollir.

Preu:
Amb IVA: 9,95 €
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Posa-hi el dit
INFO +
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Autora: Ingrid Chabbert
Il·lustradora: Marjorie Béal

Edat:
A partir de 2 anys
Pàgines:
18
Format:
Cartoné
Mides:
18 x 18 cm
Preu:
Amb IVA: 9,95 €

ISBN: 978-84-661-4147-5

ISBN: 978-84-661-4146-8

En forma

De colors

Amb aquest llibre els més
menuts
podran
resseguir
contorns d’objectes coneguts i
així aprendran a reconèixer-los.

Amb aquest llibre poden
resseguir contorns d’objectes
coneguts i relacionar-los amb
el seu color.
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INFO +
Edat:
A partir de 2 anys
Pàgines:
14
Format:
Cartoné
Mides:
16 x 16 cm

Codi:
176333
ISBN:
978-84-661-4170-3

Ai, que se m’escapa!
Pep&Mila
Autora i il·lustradora: Yayo Kawamura

La Mila té ganes de fer un riu
mentre és fora de casa. Per sort,
el Pep porta una cosa a la motxilla
que li anirà molt bé.

Preu:
Sense IVA: 9,52 €
Amb IVA: 9,90 €
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Autora i il·lustradora: Yayo Kawamura

Edat:
A partir de 2
anys Pàgines:
14
Format:
Cartoné
Mides:
16 x 16 cm
Preu:
Amb IVA: 8,90 €

ISBN: 978-84-661-4194-9

ISBN: 978-84-661-4195-6

Què li agrada al Pep?

Què li agrada a la Mila?

Un llibre amb situacions quotidianes
per descobrir què li agrada al Pep.

Un llibre divertit per descobrir què li
agrada a la Mila.

13

0-2

3-5

6-12

juvenil

Autora: Ingrid Chabbert
Il·lustradora: Marjorie Béal

INFO +
Edat:
A partir de 3 anys
Pàgines:
10
Format:
Cartoné
Mides:
29x 27,5 cm
Preu:
Amb IVA: 13,95 €
ISBN: 978-84-661-4186-4

La lloca i els petitons
Dos llibres, un dintre l’altre, per
conèixer bé els animals de la granja
i les seves cries. Mentre l’adult
llegeix totes les dades relatives a
l’animal que hi ha al llibre gros, el
menut pot buscar-ne la cria al llibre
petit.

ISBN: 978-84-661-4187-1

El cangur i els petitons
Dos llibres, un dins l’altre, per
aprendre què fan i com són els
animals salvatges. Mentre l’adult
llegeix totes les dades relatives a
l’animal que hi ha al llibre gros, el
menut pot buscar-ne la cria al llibre
petit.
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