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Abracadabra, el teu cos
descobriràs!

Aturem la invasió

Pop-up del cos humà

Raül Hurtado, Jose Ibáñez, Claudia Mosquera

Jennie Maizels - William Petty

Atenció, emergència: Estem patint una invasió silenciosa. Fins a
12 milions de tones de plàstics van a parar als nostres oceans cada any i
ofeguen els ecosistemes, provoquen danys a la fauna i entren en la cadena
alimentària.

No ens deixem dominar pel plàstic

Aquest llibre convida a descobrir el cos humà i a aprendre
com funcionen els diferents òrgans d’una manera divertida
i enginyosa.

Un llibre informatiu per a què els més joves es consciencien de les
conseqüències de l’ús abusiu dels plàstics.

El cos humà és un dels temes que més fascina els petits
lectors. Aquest llibre en format pop-up, i amb múltiples
solapes, aconsegueix explicar als petits com funcionen els
diferents sistemes del nostre cos de forma atractiva, clara
i entenedora i amb una presentació molt didàctica que
facilita la comprensió a tots els lectors.

Els protagonistes d’aquest àlbum informatiu, Greta i Aldo, han descobert la
invasió i necessiten la nostra ajuda. És el moment de passar a l’acció!
Amb aquest llibre podrem saber com va arribar el plàstic a les nostres cases
fa 150 anys per facilitar-nos el dia a dia, i com la producció desmesurada i
el consum indiscriminat de productes d’un sol ús està generant un perillós
monstre que acabarà amb la vida al nostre planeta.

Andana Editorial recupera aquest clàssic que, després
d’estar molt de temps descatalogat, torna a estar
disponible al públic per poder tornar a dir: «Abracadabra…»

Abracadabra, el teu cos
descobriràs

Abracadabra que tu cuerpo
se abra

Jennie Maizels - William Petty
ISBN: 978-84-17497-48-4
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 19,95 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-49-1
Preu: 22,95 €

Aturem la invasió

Paremos la invasión

Raül Hurtado, Jose Ibáñez,
Claudia Mosquera
ISBN: 978-84-17497-51-4
Format: 23 x 32 cm.
Pàgines: 40
Preu: 16,90 €

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-52-1

Grans aventurers

Microbis

Coneix els exploradors més grans del món

Sheddad Kaid-Salah Ferrón /
Eduard Altarriba

Alastair Humphreys
Un llibre sobre els increïbles viatges realitzats per vint dels
aventurers més heroics i impressionants de tots els temps, com
ara: Ibn Battuta (explorador del segle xiv); Apsley Cherry-Garrard
(membre de l’expedició antàrtica de Scott) o Michael Collins
(astronauta de la missió Apollo a la Lluna).

En qualsevol lloc, el terra, una gota d’aigua, l’aire i fins i tot
la pell del teus dits, hi ha uns éssers vius minúsculs que
no poden ser vistos. Són els MICROBIS; organismes vius
individuals formats per una sola cèl·lula, imprescindibles
per a la vida a la Terra. Capaços del millor i del pitjor, des
d’aportar l’oxigen que respirem a l’atmosfera a emmalaltirnos i fins i tot de crear epidèmies i pandèmies.

Una àmplia selecció d’exploradors: dones i homes, joves i grans, i
de diferents parts del món que van creuar la terra, el mar i el cel
en nom de l’aventura i que són tota una inspiració per a les noves
generacions.

Grans aventurers

Grandes aventureros

Alastair Humphreys
ISBN: 978-84-17497-46-0
Format: 22,5 x 29 cm.
Pàgines: 96
Preu: 19,90 €

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-47-7
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Endinsa’t al minúscul món dels microorganismes de la
mà del Professor Darwin i descobreix aquestes criatures
fascinants.

Microbis

Microbios

Sheddad Kaid-Salah Ferrón /
Eduard Altarriba
ISBN: 978-84-17497-91-0
Preu: 21,90 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-92-7

3

ÀLBUMS INFORMATIUS

ÀLBUMS INFORMATIUS

Cuques per tot arreu
Britta Teckentrup

Agafa la lupa i explora el món dels insectes i altres
bestioles. Aventura’t a les selves tropicals on cacen
les taràntules i mira dins dels ruscos on s’afanyen les
abelles. Hi ha cuques pràcticament a tots els llocs on
anem i molts d’aquests animalons fascinants viuen a
les nostres cases o al jardí. El món de les cuques
és ple de sorpreses.

Britta Teckentrup
Britta Teckentrup és una autora i il·lustradora
que ha rebut nombrosos premis i té lectors
arreu del món.

Cuques per tot arreu
Britta Teckentrup
ISBN: 978-84-17497-62-0
Format: 24 x 30,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,50 €

Va néixer a Hamburg i va créixer en una
ciutat anomenada Wuppertal. Es va mudar
a Londres en 1988 per estudiar Il·lustració
i Belles Arts a St Martin’s College i Royal
College of Art.
Britta és l’autora i il·lustradora de molts
llibres per a nens. Els seus premis
inclouen una nominació per al Deutscher
Jugendliteraturpreis i una Menció Especial al
Premi Ragazzi de Bolonya per Alle Wetter i
The Egg.
En Andana Editorial publicarà una sèrie de
àlbums informatius, els primers són Peixos
pertot arreu i Cuques pertot arreu.
Des de 1993, Britta ha escrit i il·lustrat més
de 100 llibres il·lustrats infantils que s’han
traduït a 25 idiomes diferents.
Després de 17 anys al Regne Unit, Britta
ara viu i treballa a Berlín amb el seu marit
escocès, el seu fill Vincent i el seu vell
gat Oskar.

Bichos por todas
partes
Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-63-7

Rèptils pertot arreu
Britta Teckentrup

Posa’t unes sabates resistents i prepara’t per seguir la
pista d’uns quants rèptils. Acompanya els dragons per
les selves de Madagascar, ves fins a la platja per veure
com les cries de tortuga trenquen els ous i estigues
atent per enfilar-te a un arbre si un dragó de Komodo
es fixa en tu. El món dels rèptils és tan ple de colors
com de sorpreses.
L’autora dels textos d’aquest llibre dedicat als rèptils és
Camilla de la Bedoyere, experta en zoologia i membre
de la Societat Zoològica de Londres.

Peixos pertot arreu
Britta Teckentrup

Posa’t les ulleres de bussejar i capbussa’t a l’aigua. Mira
els rius on salten els salmons. Explora els esculls on
els peixos lloro roseguen coralls. Fins i tot t’endinsaràs
milers de metres per sota de la superfície de l’oceà,
on hi ha peixos que fan llum amb el cos. El món dels
peixos és fascinant i ple de sorpreses.
La reconeguda il·lustradora Britta Teckentrup dona
vida a aquestes criatures extraordinàries amb colors
vibrants.

Peixos pertot arreu
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Rèptils pertot arreu

Reptiles por todas partes

Britta Teckentrup
ISBN: 978-84-17497-89-7
Format: 24 x 30,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,50 €

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-90-3

Britta Teckentrup
ISBN: 978-84-17497-13-2
Format: 24 x 30,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,50 €

Peces por todas partes
Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-14-9
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Nyam!
Sobre allò que mengem
Diana Oliver / Carmen Saldaña
Pròleg

de

Julio Basulto

En els últims anys, la societat ha pres consciència de
la importància de l’alimentació com a factor clau per
a gaudir d’una bona salut i evitar les malalties. Cada
dia ens interessa més saber més coses sobre allò que
mengem, d’on ve, com s’ha preparat, quins elements
conté i com afectarà al nostre organisme. Volem
menjar sa.
Però, què és menjar sa? Avui és difícil saber-ho.
La publicitat ens ha fet un embolic important, i de
vegades no sabem ni el que estem menjant. Menjar
sa és aconseguir tots els nutrients que necessitem a
partir de la quantitat necessària d’aliments saludables.
I cuinar-los o preparar-los amb molta cura i amor.
Menjar sa és també evitar el consum d’aliments que
no són saludables o reduir-los al màxim. Fàcil? Segur
que hi ha moltes coses en què podem millorar la nostra
alimentació.
Per què hem de compartir aquest llibre amb els joves
lectors?
Aquest àlbum ofereix dades útils i atractives sobre
la importància de l’alimentació, per ajudar als joves
lectors, i a les families, a prendre consciència sobre el
que mengem per poder escollir amb arguments.

Nyam!
Sobre allò que mengem
Diana Oliver / Carmen Saldaña
ISBN: 978-84-17497-65-1
Format: 26 x 20 cm.
Pàgines: 32
Preu: 18,90 €

¡Ñam!
Sobre lo que comemos
Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-66-8

Segons l’últim informe de l’European Heart Network,
la primera causa de mort a Europa són les malalties
cardiovasculars, i la principal causa d’aquestes
malalties són factors dietètics modificables. Hem de
tenir en compte que els nostres fills viuran menys que
nosaltres a causa de l’actual epidèmia d’obesitat infantil
que assola el planeta. Hem d’informar-los sobre allò
que mengen i així els donarem la possibilitat de tenir
una vida millor i més feliç.

Si arriba l’hivern, digueu-li
que no hi soc
Simona Ciraolo

L’estiu és insuperable. No hi ha res millor que passar-se
el dia nedant, jugant i menjant gelats. Però la germana
gran del protagonista té una mala notícia: «Aprofita’l al
màxim, perquè l’estiu acabarà aviat». I és que l’hivern
s’acosta i, amb ell, el fred i la pluja. Les jornades d’aigua
i sol donaran pas a llargues tardes de sofà, i els gelats…
els gelats tardaran a tornar.

Les arrugues de l’àvia
Simona Ciraolo

Una arruga pot ser molt més del que sembla,
perquè cada petit solc d’un rostre amaga
la seva pròpia història… L’àvia respon a la
curiositat de la seva neta explicant-li la història
que s’amaga darrere de cadascuna de les
arrugues de la cara. Així la petita descobreix
els preciosos records de la seva àvia quan les
arrugues de la vellesa esdevenen meravellosos
plecs del temps.

Les arrugues de l’àvia
Simona Ciraolo
ISBN: 978-84-16394-41-8
Format: 28,5 x 23 cm.
Pàgines: 40
Preu: 15,50 €

Si arriba l’hivern,
digueu-li que no
hi soc
Simona Ciraolo
ISBN: 978-84-17497-72-9
Preu: 15,50 €

Las arrugas de la abuela
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-42-5

Si llega el invierno,
decidle que no estoy
aquí
Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-73-6
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Els invisibles

Tom Percival

Tom Percival

Es podria dir que Tom
Percival va tenir una infància
poc convencional en una
part remota i bella de South
Shropshire. També es podria
dir d’una altra manera, que va
créixer en una caravana freda
sense electricitat ni calefacció. Independentment de la
manera que ho mireu, aquests anys de formació són, sens
dubte, el que primer li va interessar per escriure i dibuixar.
Després d’intentar viure en algunes ciutats, va decidir que
en el fons sempre havia estat una persona de camp i ara
viu a la vora de Rodborough a Gloucestershire amb la
seva xicota i els seus dos fills petits.

Els invisibles ens narra la història d’una jove
anomenada Isabel i la seva família. Hi havia moltes
coses que la família d’Isabel no es podia permetre,
però intentava no preocupar-se per les coses que no
tenien. Però un dia, va passar que no hi havia prou
diners per pagar el lloguer i totes les factures. Això els
va obligar a deixar una casa plena de records feliços
i mudar-se a l’altre costat de la ciutat. Un lloc on eres
invisible.
Aquest àlbum il·lustrat és la història d’una nena que
decideix ajudar els altres per aconseguir una de les
coses més difícils… fer que tot canviï.

El mar ho va veure
Tom Percival

Sofia tenia un osset que s’estimava molt. Havia estat
de l’avi de la Sofia i després de la seva mare i, des del
dia que havia nascut la Sofia, l’osset també li havia fet
companyia a ella.
Un dia Sofia va anar a veure el mar amb el seu pare.
Era un dia realment perfecte, fins que van arribar els
núvols de tempesta… Això els va fer sortir de pressa
i no es van adonar que l’osset s’havia quedat sol a la
platja. Només el mar ho va veure. El mar sabia que
la nena estaria molt trista perquè havia perdut el seu
osset i, per això, va decidir ajudar-los.
Així comença aquesta historia extraordinària que ens
explica com les coses que estimem, si es guarden
al cor, mai es perden del tot. El Mar ens descobreix
com amb paciència i constància es poden aconseguir
objectius que semblen impossibles.

“

Una tendra història il·lustrada
a partir d’elements de la col·lecció de
quadres del Riksmuseum d’Amsterdam.

”
Els invisibles
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El mar ho va veure

El mar lo vio

Tom Percival
ISBN: 978-84-17497-11-8
Format: 24 x 25
Pàgines: 32
Preu: 14,90 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-12-5

Tom Percival
ISBN: 978-84-17497-84-2
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,90 €

Los invisibles
Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-85-9
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“

Un conte bonic
i encoratjador
amb un punt de màgia.

”

El lleó blanc

Jim Helmore / Richard Jones
Un llibre que captivarà els sentiments dels
més menuts al mateix temps que els ajudarà
a reflexionar sobre com encarar les situacions
difícils que trobaran al llarg de la vida. Una
història màgica sobre una nena petita que es
trasllada a una nova casa i d’un lleó blanc que
hi viu. El lleó esdevé el seu amic i el suport que
necessita per començar de nou. Una història
molt tendra que ens parla del coratge, de
l’amistat i de la recerca de qui som.

El lleó blanc

El león blanco

Jim Helmore / Richard Jones
ISBN: 978-84-16394-62-3
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,90 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-63-0

Rob Biddulph
És un autor i il·lustrador
multipremiat. També ha estat
escollit l’il·lustrador oficial del Dia
Mundial del Llibre per als anys
2019 i 2020. El seu primer àlbum
il·lustrat, Quin vent, ha guanyat
el prestigiós premi Waterstones
Children’s Book. El seu segon
llibre, GRRRRR!, va ser nominat a la medalla CILIP Kate
Greenaway, i el seu tercer, No com tots, va ser nominat
a un total de vuit premis literaris, i va guanyar el Premi
BSC al millor àlbum il·lustrat.
Abans d’esdevenir un il·lustrador a temps complet, va
ser director artístic de la revista Observer, NME, Uncut,
SKY i Just Seventeen.
Rob Biddulph viu a Londres amb la seva dona i tres
filles i no ha perdut l’esperança alguna d’elles anirà
amb ell algun dia a un partit de l’Arsenal.
www.robbiddulph.com

L’amic imaginari en què pots
creure de debò
Rob Biddulph
Sidney Gibbons sempre es fica en problemes i,
per empitjorar-ho tot, sempre dona les culpes
de tot al seu amic imaginari Kevin. Però, tot
canvia el dia que Sidney realment coneix a
Kevin. El protagonista accedeix a un món
màgic on descobreix que ha estat un egoista,
amb el seu amic invisible i amb la família.
Kevin és un personatge meravellós, ben
arrodonit i entranyable. Els lectors que han
tingut un amic invisible, i també aquells que
no, quedaran enamorats d’aquest monstre
de color vainilla amb taques roses i una sola
dent. A més, l’altre protagonista, Sidney és
un nen amb qui molts lectors es poden sentir
identificats.

Petit, el gosset perdut
Richard Jones

Petit és un gosset perdut, sense cap lloc que pogués
considerar una llar i sense res que fos seu tret d’un vell
mocador vermell. Quan arriba a la gran ciutat descobreix
un lloc ple de gent que corre, de sorolls, un espai molt gran
amb molts perills… trobarà un lloc segur Petit?

“

Una història tendra i commovedora
sobre trobar un lloc i una llar.

”

“

Aquest llibre ens ofereix tot allò que ha de tenir
un bon àlbum il·lustrat: una història intel·ligent,
il·lustracions meravelloses i un missatge important.
Kevin

Petit, el gosset perdut

Tristan, el perrito solitario

Richard Jones
ISBN: 978-84-16394-53-8
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,90 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-54-5
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Kevin

L’amic imaginari en què
pots creure de debò
Rob Biddulph
ISBN: 978-84-17497-00-2
Format: 26 x 20 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

”

Kevin
El amigo imaginario en el que
realmente puedes creer
Versió castellà
ISBN:978-84-17497-01-9
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Enfonsat!

Quin vent

Rob Biddulph

Rob Biddulph

Premi Waterstones

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

al millor llibre il·lustrat

Un dia de vent, un estel flamant, per a en Blau, el
pingüí, és el vol inaugural. Però, l’estel puja amunt, el
vent bufa fort, i en Blau s’enlaira de cop. Acompanya
l’intrèpid pingüí en aquest viatge inesperat. On el deu
portar l’estel? Què faries tu, en un lloc estrany, com li
ha passat al pingüí, fora de la teva zona de confort i
lluny de casa teva?

El pingüí en Blau torna amb una nova aventura
amb pirates, un tresor amagat i una bona dosi
d’amistat. Els pingüins i els seus amics naveguen
pels set mars, però inesperadament el seu vaixell
acaba enfonsat! El naufragi portarà aquesta colla
d’amics a explorar una misteriosa illa deserta on
podrien trobar un tresor
inesperat.

GRRRRR!

No com tots

Fred ha guanyat el concurs al millor os tres anys
consecutius. És el pescador més brillant, és el que fa
rodar millor el hula hoop i, espantant humans, és un
fora de sèrie. Però el que el fa ser un os de renom
és el seu gruny, és únic al món. Tot canvia quan
arriba un altre os i Fred ja no és el millor. Ara Fred
necessita ajuda, però ha estat tant ocupat entrenant
que ha oblidat els seus amics.

A la gran ciutat dels gossos, tots s’afanyen,
tots estan molt ocupats i tots fan el mateix.
Però, de sobte, apareix una gosseta que no
fa el mateix que tots i això fa que no trobi
el seu espai en aquesta gran metròpoli. Així
que decideix fer la maleta per buscar el seu
lloc al món. En aquest viatge descobrirà
que no hi ha res de dolent a ser diferent
i aprendrà a veure la vida amb una nova
perspectiva.

Rob Biddulph

Rob Biddulph

Quin vent

Enfonsat!

GRRRRR!

No com tots

Rob Biddulph
ISBN: 978-84-943130-4-2
Format: 28,5 x 22,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,5 €

Rob Biddulph
ISBN: 978-84-16394-60-9
Format: 28,5 x 22,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

Rob Biddulph
ISBN: 978-84-16394-23-4
Format: 28,5 x 22,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

Rob Biddulph
ISBN: 978-84-16394-48-7
Format: 28,5 x 22,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

Volando voy

¡Hundido!

¡GRRRRR!

No como todos

Versió castellà
ISBN: 978-84-943130-5-9

Versió castellà
ISBN: 974-84-16394-61-6

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-24-1

Versió castellà
ISBN: 974-84-16394-49-4
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Què construirem
Plans per un futur junts
Oliver Jeffers

Un pare i una filla decideixen crear les bases de la seva
vida junts. Utilitzant les seves pròpies eines especials
es posen a treballar: construeixen els records que
guardaran per sempre, una llar on poder estar segurs i
un amor que els mantindrà units tota la vida.

Oliver Jeffers
Oliver Jeffers és un artista, il·lustrador i escriptor nascut
accidentalment a Austràlia però criat a Belfast (Irlanda del
Nord). Va estudiar en una escola d’ensenyament secundari
especialitzada en art digital (Hazelwood College) i es
graduà en Comunicació Visual a la Universitat d’Ulster el
2001. Després visqué a Austràlia, i finalment s’ha establert a
Brooklyn, Nova York.

Després del gran èxit de Som aquí, Oliver Jeffers ens
proposa aquesta commovedora i bella història sobre
l’amor il·limitat d’un pare, les infinites oportunitats de la
vida i tot el que necessitem
per construir un esperançador futur junts.

Els seus àlbums il·lustrats, aclamats per la crítica, han estat
traduïts a més de quaranta idiomes i han venut més de 10
milions de còpies a tot el món. La curiositat i l’humor són dos
dels principals temes que tracta en el seus llibres.
A més, les seves creacions han estat exhibides en institucions
com el Brooklyn Museum de Nova York, el Irish Museum of
Modern Art de Dublín, la National Portrait Gallery de Londres i
el Palais Auersperg de Viena.
Jeffers ha estat guardonat amb nombrosos premis, incloent
el New York Times Best Illustrated Children’s Books Award,
el Premi Bolonya Ragazzi, un Irish Book Award i un Premi
Associació Literària del Regne Unit.
www.oliverjeffers.com

“

Només necessites tres paraules per
guiar-te en la vida, fill meu: respecte,
tolerància i consideració.

”

Cita del pare d’Oliver Jefferes,
bona persona en general.

Som aquí.
Notes per viure al planeta terra
Oliver Jeffers
Alguna vegada has intentat explicar als teus fills
com és el món on vivim? El nostre planeta pot ser
un lloc desconcertant, especialment si acabes
d’arribar-hi. Per això, Oliver Jeffers, ens ofereix unes
notes imprescindibles per poder descobrir (i gaudir)
el món que ens envolta.
Oliver Jeffers ens ofereix un meravellós àlbum il·lustrat
que ens ajuda a trobar el nostre camí en aquest
planeta terra.

Què construirem
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-17497-75-0
Format: 24x27 cm.
Preu: 16,50 €

Som aquí
Oliver Jeffers
ISBN: 978-8416394-80-7
Format: 24x27 cm.
Pàgines: 48
Preu: 16,50 €
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Estamos aquí

Lo que construiremos

Versió en castellà
ISBN: 978-8416394-99-9

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-76-7
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La nena dels llibres
Oliver Jeffers

Guanyador del Premi al millor
llibre de la Fira de Bolonya
Un homenatge a la història de la
literatura infantil i juvenil.

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

L’increïble nen
menjallibres

El destí d’en Fausto
Oliver Jeffers

Oliver Jeffers

El primer llibre de Jeffers amb litografia, un mitjà que reprodueix
l’energia de les seves línies amb una vivacitat sorprenent, traços
de rosa violent, groc àcid i blau prussià.

A l’Enric li agradaven els llibres, però no li
agradava llegir-se’ls, li agrada menjar-se’ls.
Un llibre tan bo que es podria menjar!

«El destí d’en Fausto, una faula pintada, imagina què passa quan
el desig condueix a l’egoisme i a l’autodestrucció i mostra els
mèrits de la negativa serena davant d’individus perillosos.»
Publishers weekly

El destí d’en Fausto
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-17497-60-6
Format: 17,8 x 25 cm.
Pàgines: 96
Preu: 18,90 €

El destino de Fausto
Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-61-3

Els Huguis en El
Oliver Jeffers

La nena dels llibres
Oliver Jeffers / Sam Winston
ISBN: 978-84-16394-37-1
Format: 26 x 26 cm.
Pàgines: 40
Preu: 15,5 €

L’increïble nen menjallibres
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-940802-4-1
Format: 28 x 26 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14 €

jersei nou

Els Huguis a Jo
Oliver Jeffers

no he sigut

Una història ben divertida sobre la individualitat.
Escollit com un dels millors llibres il·lustrats pel
New York Times.

Un llibre per descobrir als més petits una perspectiva
diferent de les discussions.

Els Huguis en El jersei nou

Els Huguis a Jo no he sigut

Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-942671-9-2
Format: 27 x 27 cm.
Pàgines: 32
Preu: 12 €

Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-943130-1-1
Format: 27 x 27 cm.
Pàgines: 32
Preu: 12 €

La niña de los libros

Los Huguis en El jersey nuevo

Los Huguis en Yo no he sido

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-38-8

Versió castellà
ISBN: 978-84-943130-0-4

Versió castellà
ISBN: 978-84-943130-2-8
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El dia que les ceres de
color van dir prou
Drew Daywalt i Oliver Jeffers

Una invitació a la creativitat, a mirar el món d’una
manera diferent, més enllà de la gama de colors que
ens ofereix la natura.

El dia que les ceres de color
van dir prou
Oliver Jeffers / Drew Daywalt
ISBN: 978-84-941544-1-6
Format: 28 x 28 cm.
Pàgines: 48
Preu: 14 €

El dia que les ceres de color
van tornar a casa
Drew Daywalt i Oliver Jeffers

La molt esperada seqüela d’El dia que les ceres de colors
van dir prou. Les ceres de colors ens conten les seves
divertides aventures per tot el món.

El dia que les ceres de color
van tornar a casa
Oliver Jeffers / Drew Daywalt
ISBN: 978-84-16394-19-7
Format: 28 x 28 cm.
Pàgines: 48
Preu: 14 €

Atrapat

L’ant és meu
Oliver Jeffers

Quan l’ant es va acostar a Winfred, el nen va saber
que era per a ell. La major part del temps l’ant és
molt obedient i respecta les regles per ser una bona
mascota. Però un dia, apareix un altre personatge que
reclama l’ant com la seva pròpia mascota. És realment
l’ant propietat de Wilfred?

L’ant és meu
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-939445-8-2
Format: 28 x 22 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14 €

El cor i la botella
Oliver Jeffers

Hi havia una vegada una nena que tenia el cap
ple de curiositat per totes les meravelles del món.
Però un dia es va produir un fet inesperat que
la va fer sentir insegura, i va decidir guardar el
seu cor dins d’una botella. Volia protegir-lo del
dolor que sentia, però es pot ser feliç amb el cor
empresonat?

El cor i la botella
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-942671-2-3
Format: 23 x 22,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 13,9 €

Oliver Jeffers
Un inesperat caos es produeix quan l’estel d’un
nen es queda atrapat dalt d’un arbre. Un àlbum
il·lustrat ple d’humor per explicar-nos com els
problemes menuts, de vegades, es poden fer
molt grans.

Atrapat
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-939445-0-6
Format: 32 x 23 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14 €
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Fred, l’amic imaginari
Oliver Jeffers i Eoin Colfer
Sabies que a vegades, amb una mica d’electricitat, o de sort, o fins
i tot de màgia, pot aparèixer un amic imaginari? Un amic imaginari
com Fred, que surava com una ploma al vent fins que Sam, un nen
solitari, va desitjar tenir-ne un i junts van començar una amistat única
i molt especial.

Fred, l’amic imaginari

Fred, el amigo imaginario

Eoin Colfer / Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-16394-25-8
Format: 28 x 22 cm.
Pàgines: 48
Preu: 14,9 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-26-5
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Això era un alfabet

Com atrapar una estrella

Premi

Una vegada hi havia un nen que estimava les estrelles.
Tant és així que un dia va decidir que intentaria
atrapar-ne una. Però, com? Va pensar que el millor
seria llevar-se molt d’hora al matí perquè llavors
l’estrella estaria molt cansada de passar-se tota la nit
al cel. Però no va funcionar. Pujant fins al cim de l’arbre
més alt? No, no era prou alt. Per sort, el nen tenia un
coet… però se li havia quedat sense benzina. Finalment,
just quan el nen està preparat per donar-se per vençut,
aprèn que, de vegades, les coses que volem no són allà
on ho esperàvem.

Oliver Jeffers
de la

al millor llibre editat

Generalitat Valenciana

Les lletres de l’alfabet treballen sense descans per formar
paraules que alhora creen històries. Però, què passaria
si hi hagués una història per a cadascuna de les lletres?
Descobreix-ho en aquest llibre ple d’humor, sorpreses i,
sobretot, històries fetes de paraules per a totes les lletres.
Traspassar el llindar d’aquest llibre ens arrossega a la
construcció de molts mons possibles a partir de les lletres
de l’alfabet. Al llarg de 112 pàgines plenes de sorpreses,
l’autor dedica una breu història a cada lletra; microcontes
enginyosos, peculiars, curiosos i originals que es van
entrellaçant entre ells per crear un univers on tot és possible.

Oliver Jeffers

Com atrapar una estrella
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-17497-24-8
Format: 28 x 28 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14 €

Això era un alfabet
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-16394-07-4
Format: 24 x 32 cm.
Pàgines: 112
Preu: 25,90 €

Érase una vez un alfabeto
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-08-1
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Perdut i trobat

Amunt i avall

Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-937938-1-4
Format: 28 x 28 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14 €

Oliver Jeffers
ISBN:978-84-937938-4-5
Format: 28 x 28 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14 €
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Lirios Bou
Nascuda a Alcoi
en 1988, viu a
València des
de 2009. Es
va llicenciar en
Belles Arts en
la Universitat Politècnica de València,
ha assistit a l’Estonian Academy of
Arts (Tallinn) i ha cursat un màster en
Universitat de València.
Els seus dibuixos s’han utilitzat en llibres
de text i en revistes per a xiquets i grans
(Namaka, Principia Kids, Descobrir) i en
contes infantils. En Andana ha il·lustrat
Poesia de nit i de dia, de Teresa Broseta.
Actualment combina el treball com
il·lustradora freelance amb la realització
de cursos i tallers infantils d’il·lustració. En
el temps lliure també escriu històries que
converteix en àlbums il·lustrats per a tots
els públics.

Ramir, el boxejador
Lirios Bou

al millor
llibre de literatura infantil i juvenil

El burret verd

La fruita es meva!

Aquesta és la historia d’en Ramir. Fill del Tigre de
Clatellot de la Plana, net de la Busca-raons Escanyolida,
besnet d’en Puny Veloç i rebesnet dels millors
boxejadors i boxejadores de tots els temps.

Al burret li agrada moltíssim l’herba. I només menja
herba. Res més. Menja herba per esmorzar, dinar i
sopar. Mmm!

Un dia, en la part més profunda de la jungla, cinc
elefants descobreixen un nou arbre, un arbre molt alt,
i a la part més alta de l’arbre es troba la fruita més
deliciosament deliciosa que cap d’ells havia vist mai.
«MEVA!», Crida cada elefant. «Meva, meva, meva, meva,
MEVA!» Però, qui arribarà primer?

Premi Llibreries Valencianes 2019

“

Un relat que convida els lectors a
descobrir noves alternatives per
la solució dels conflictes,
deixant de banda l’ús de la força.

”

Entrena molt durament per poder penjar el seu retrat
al Mur dels Campions i veure que la família se sent
orgullosa d’ell. Però hi ha un petit problema: en Ramir
no vol pegar a ningú.

Anuska Allepuz

El podrà convèncer la mare de tastar alguna cosa nova?
Un àlbum il·lustrat sobre els hàbits d’alimentació que
ens ajudarà a ampliar la varietat de la dieta dels menuts
de casa.

El protagonista és tot un exemple d’enginy i
constància, amb aquestes virtuts en Ramir prepararà
un pla brillant per aconseguir el seu objectiu. A més,
el pare i la mare del protagonista acceptaran que el
seu fill ha escollit un camí que, potser, no és el que ells
esperaven. Tots aquests elements fan d’aquest llibre
una lectura divertida i profitosa per gaudir en família.

Ramir, el boxejador
Lirios Bou
ISBN: 978-84-17497-04-0
Format: 24,5 x 25 cm.
Pàgines: 40
Preu: 14,9 €

Ramiro, el boxeador

Anuska Allepuz

Cadascun dels elefants elabora la seva estratègia
particular per poder arribar al més alt de l’arbre i
aconseguir el tresor. Però tots els elefants van fracassant
en el seu intent solitari. No obstant això, paral·lelament
a aquestes expedicions individuals dels elefants,
descobrim com les criatures més petites de la jungla,
els ratolins, s’han organitzat per aconseguir assaborir la
cobejada fruita. Els elefants aviat s’adonaran que tenen
molt a aprendre d’aquest petit grup de ratolins.

El burret verd

La fruita és meva!

Anuska Allepuz
ISBN: 978-84-17497-20-0
Format: 22 x 28 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,90 €

Anuska Allepuz
ISBN: 978-84-16394-97-5
Format: 22× 28 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,90 €

El burrito verde

¡Esa fruta es mía!

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-21-7

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-98-2

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-05-7

22

23

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

El colom s’ha de banyar
Mo Willems

El colom necessita un bany, però ell no està gens
convençut. Està brut i fa pudor, encara que ell creu que
aquesta olor és normal. Finalment, haurà d’enfrontar-se
al repte d’anar a la banyera i superar tots els obstacles:
l’aigua està freda, o massa calenta, o potser li falten
joguines…

El colom no se’n pot anar
a dormir tard
Mo Willems

A la primera pàgina el lector rep un encàrrec molt
especial: «Em pots ajudar a què aquest colom no se’n
vagi a dormir tard?». Com pots imaginar no serà fàcil
convèncer el colom, i arribarà el moment d’escoltar
ocurrents i divertides excuses per retardar l’hora del
descans.

Mo Willems
Mo viu a Massachusetts amb la seva
família i es dedica a fer dibuixos
divertits que, amb sort, us faran riure.
Mo va començar com a escriptor i
animador del popular programa de
televisió Barri Sesam. Ara, a més de
fer llibres per a nens, Mo també fa
escultures i escriu obres de teatre.
La seva obra ha estat guardonada
amb els premis més prestigiosos del
món de la cultura, com ara els Emmy,
que ha rebut en 6 ocasions.
www.mowillems.com

El colom ha d’anar
a escola
Mo Willems

Arriba un moment molt important en la vida del colom;
començar l’escola, però ell no ho veu gens clar. «Què passa si no
m’agrada l’escola?», «Què passa amb el dinar?», «Què pensaran
de mi els altres ocells?», «I si hi ha matemàtiques?», «I si…»
Aquest àlbum ens ofereix una visió divertida i empàtica del
procés d’acceptació de les pròpies pors i incerteses i com
superar-les.

El colom s’ha de banyar
Mo Willems
ISBN: 978-84-16394-56-2
Format: 22,5 x 22,5 cm.
Pàgines: 40
Preu: 14,5 €

El colom ha d’anar a escola!
Mo Willems
ISBN: 978-84-17497-98-9
Format: 22,5 x 22,5 cm.
Pàgines: 40
Preu: 15,50 €
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El colom no se’n pot anar
a dormir tard
Mo Willems
ISBN: 978-84-16394-81-4
Format: 28 x 28 cm.
Pàgines: 40
Preu: 14,5 €

La paloma necesita un baño

No dejes que la paloma
se acueste tarde

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-57-9

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-82-1

La paloma tiene que ir al
cole
Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-99-6
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La mestra és un mostre!
Peter Brown

Cesc té un gran problema: la seva mestra és un
monstre amb pell verda i dents punxegudes, que
rugeix i deixa sense pati als alumnes. Un dia Cesc
es troba amb la mestra al parc. Al principi vol
fugir. Inesperadament, mentre tots dos conversen,
descobreix que hi ha aspectes de la professora
que no imaginava. Una invitació al diàleg i a la
lluita contra els prejudicis.

Benji Davies

El senyor tigre es torna
salvatge

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

Benji Davies

Peter Brown

Benji Davies és il·lustrador, autor i director d’animació. Va estudiar animació a la universitat, on
va aprendre a explicar històries amb il·lustracions. Els seus llibres han estat editats en molts
idiomes i països del món. Un fet que l’ha convertit en un dels autors d’àlbums il·lustrats més
premiats i venuts del moment. Actualment, viu a l’est de Londres amb la seva esposa i filla.

Hi ha una ciutat en la qual tot és com ha de ser. Tots
estan conformes i són molt educats. No obstant
això, un dels seus habitants s’avorreix de ser sempre
tan correcte, tan estirat, tan educat. Ens referim al
senyor Tigre, qui desitjaria relaxar-se i divertir-se. Més
encara: li agradaria tornar-se salvatge. Així, un dia
decideix fer les coses d’una altra manera.

www.benjidavies.com

Cullereta
Benji Davies
La mestra és un monstre!

El senyor tigre es torna salvatge

Peter Brown
ISBN: 978-84-16394-58-6
Format: 23 x 29 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

Peter Brown
ISBN: 978-84-16394-85-2
Format: 25 x 25 cm.
Pàgines: 48
Preu: 14,9 €

El floc de neu

De vegades les grans històries tenen els principis més
petits.

Benji Davies

A la part alta d’un núvol es forma un petit floc de neu.
Petit, esponjós, cristal·lí i blanc, dona tombarelles i
rebota dins del núvol. No obstant això, aviat comença
a caure. Ell es resisteix al seu destí. Però el núvol li
recorda que això és el que fan els flocs de neu… «Ja
trobaràs el teu camí», l’anima el núvol. I així comença
un llarg viatge.

Peter
Brown
Peter Brown és autor i il·lustrador, de
manera que és un gran admirador de
paraules i imatges.
Li agrada crear amb formes artístiques
clàssiques i modernes.
Peter Brown s’inspira del món que l’envolta.
Això podria significar qualsevol cosa des
d’un arbre molt gran, fins a un ocell molt
ocupat, fins a un gran edifici de la ciutat.

Molt lluny d’allà, una nena anomenada Noelle comença
a preparar el seu particular arbre de Nadal. Quan ja el té
decorat, decideix deixar-lo a la finestra a l’espera que la
neu el cobreixi. Quan va a dormir té la sensació que al
seu arbre li falta alguna cosa important, però no sap què
és. Quan Noelle es desperta, el món sembla diferent.
Què haurà passat?

El floc de neu

El copo de nieve

Benji Davies
ISBN: 978-84-17497-81-1
Format: 23,5 x 31 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,90€

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-82-8

Cullereta és el capgròs més menut d’un gran estany i hi
viu amb tots els seus germans. Encara que algú més hi
viu, un peix anomenat: EL GRAN BLUP.
Amb el pas dels dies tots comencen a desaparèixer i
Cullereta es pregunta quin serà el seu futur. Acabarà en
algun lloc millor?

Cullereta
Benji Davies
ISBN: 978-84-17497-44-6
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,90 €

Nita
Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-45-3

www.peterbrownstudio.com
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Benji Davies
L’illa de l’avi
Benji Davies

Un llibre preciós i
reconfortant que ens
mostra com les persones
que estimem són sempre
a prop.

Grans amics
Linda Sarah /
Benji Davies

Poden dos grans amics
convertir-se en tres? Una
entranyable història sobre
l’amistat.

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

Benji Davies
L’illa de l’avi
Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-13-5
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

La isla del abuelo
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-14-2

Grans amics
Linda Sarah
Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-31-9
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

Grandes amigos
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-32-6

El Grotlin
Benji Davies

La petita Rubi escolta un so sota del seu
llit, i això desperta les seves pors: Què
pot ser? Un ésser desconegut recorre
les teulades del brut i humit Londres
victorià. S’amaga al parc, entra als
rebosts, als armaris, a les llibreries… fins
i tot s’atreveix a robar-li la roba a l’agent
de policia Vickers. Una criatura ràpida i
llesta que alguna cosa està tramant.

La balena
Benji Davies

Premi al millor
Valenciana

llibre il·lustrat de la

Generalitat

La història d’un nen solitari, una balena encallada a la platja
i una amistat que els canviarà per sempre les vides.

La balena
Benji Davies
ISBN: 978-84-941757-9-4
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

La ballena
Versió castellà
ISBN: 978-84-942671-0-9

La balena a l’hivern
Benji Davies

Una nova aventura de Noè i la balena. Una impressionant
història de valor i amistat del creador Benji Davies.

La balena a l’hivern
Benji Davies
ISBN:978-84-16394-39-5
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

La ballena en invierno
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-40-1

L’ocell de l’avia
Benji Davies

El Grotlin
Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-76-0
Format: 31 x 23,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,9 €

El Grotlin
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-77-7
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En Noè va a passar unes dies a casa de la seva àvia. L’àvia
viu sola en una casa molt llunyana, fa sopa d’algues bullides
i guarda les dents en un pot. A més, sempre està molt
enfeinada i mai no té temps per jugar. Així que un matí,
Noè s’allunya per explorar tot sol aquell entorn. Però quan
menys ho esperava el sorprèn una tempesta que el deixa
atrapat. Pot ser l’àvia sabria què fer en aquella situació,
però està massa lluny. Com aconseguirà tornar a casa?

L’ocell de l’àvia

El pajaro de la abuela

Benji Davies
ISBN: 978-84-17497-09-5
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,90 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-10-1
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Benji Davies
Col·lecció La balena
Inclou els dos llibres La balena i La balena
a l’hivern i una làmina exclusiva signada
per l’autor

Col·lecció La balena

La balena. Llibre i
trencaclosques
Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-93-7
Estoig de cartró
Format: 20 x 18 x 8
Pàgines: 32
Preu: 19,90 €

Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-64-7
Caixa amb dos llibres
Format: 28 x 25 cm.
Pàgines: 32
Preu: 26,9 €

Colección La ballena
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-65-4
Estuche con 2 libros

La ballena. Libro y
rompecabezas
Versió en castellà
ISBN: 978-84-16394-94-4

Au, si jo t’estimo!

Au, torna a casa!

Dir que t’estimo no sempre és fàcil. I això ho saben
els protagonistes d’aquest llibre.

L’Ànec vol sortir amb l’Os.

Jory John / Benji Davies

Jory John / Benji Davies
La balena. Llibre i peluix
Benji Davies
ISBN: 978-84-17497-38-5
Format: 20 x 18 cm.
Pàgines: 32
Preu: 19,90 €

Au, si jo t’estimo!

Però l’Os ha anat a pescar durant tota una setmana.
Què farà l’Ànec mentre l’Os estigui fora?
Com sobreviurà sense el seu millor amic?

La ballena. Libro y peluche

Jory John / Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-72-2
Format: 23,5 x 28,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-39-2

¡Pero si yo te quiero!

Benji Davies
ISBN: 978-84-17497-32-3
Format: 23,5 x 28 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,90 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-73-9

¡Vuelve a casa!

Au, torna a casa!

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-33-0

“

Un àlbum que ens relata
una nova aventura de Noè, el
protagonista del supervendes
La balena.

”
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Au, bona nit!

Jory John / Benji Davies
Un llibre que encantarà llegir als petits en el moment
d’anar a dormir… i també als seus pares somnolents.

Au, bona nit!

¡Vale, buenas noches!

Jory John / Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-29-6
Format: 23,5 x 28,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,9 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-30-2
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He arribat tard perquè…
Davide Cali / Benjamin Chaud

Excuses, excuses! Quantes vegades hem donat excuses
per haver arribat tard a algun lloc? Primer de tot unes
formigues gegants, desprès uns ninges malvats o tal
vegada un goril·la gegant… aquestes i altres excuses
trobarem en aquest divertit àlbum il·lustrat dels creadors del llibre No he fet els deures perquè…

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

No he fet els deures
perquè…
Quantes excuses hi ha per no fer els deures? Sempre
pots dir que uns rèptils gegants van envair el teu barri,
o que uns follets et van amagar tots els llapis. I fins i tot
pots explicar que aquell petit problema que vas tenir
amb les plantes carnívores…

No he fet els deures
perquè…

Davide Cali / Benjamin
Chaud
ISBN: 978-84-16394-12-8
Format: 16 × 21 cm.
Pàgines: 48
Preu: 12,50 €

Davide Cali / Benjamin
Chaud
ISBN: 978-84-942671-3-0
Format: 16 × 21 cm.
Pàgines: 48
Preu: 12,50 €

On són les claus?

Busca’m

Premi al millor llibre il·lustrat de la
Generalitat Valenciana 2018

Els lectors gaudiran amb aquest innovador àlbum
il·lustrat per jugar a fet i amagar. Els dos protagonistes
ens conviden a un gran joc a través d’onze escenes
de gran riquesa visual, una festa de colors i formes.
Podrem endinsar-nos en un barri molt animat, en una
divertida botiga, en un espai d’oficines, en un concert
engrescador i en moltes més escenes.

Carles Cano / Aitana Carrasco

La mare ha perdut les claus del cotxe i té pressa, per
això regira la casa de dalt a baix. El contratemps acaba
esdevenint un sorprenent inventari dels objectes
quotidians que conviuen amb els protagonistes, una
recerca en què de seguida ens veurem implicats, i tal
vegada identificats. Un àlbum il·lustrat amb molt de
JOC.
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Els tres germans de
l’Antoinette tenen un
talent especial. Però
Antoinette no en té
cap. Quan desapareix
una de les seves
germanes, Antoniette
tindrà l’oportunitat
de descobrir què la fa
superespecial.

Gastó s’esforça molt per
ser un gos elegant, com
les germanes. Però una
trobada casual amb una
altra família de cadells
els revelarà que potser hi
ha hagut una confusió i
aquell no és el millor lloc
per a Gastó.

Gastó

Antoinette

Kelly Dipucchio / Christian Robinson
ISBN: 974-84-942671-7-8
Format: 23 x 29 cm.
Pàgines: 40
Preu: 15 €

Kelly Dipucchio / Christian Robinson
ISBN: 978-84-16394-46-3
Format: 23 x 29 cm.
Pàgines: 40
Preu: 15€

Gastón

Antoinette

Versió castellà
ISBN: 974-84-942671-6-1

Versió castellà
ISBN: 974-84-16394-47-0

Anders Arhoj

On són les claus?
Carles Cano / Aitana
Carrasco
ISBN: 978-84-16394-53-1
Format: 23× 29 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,50 €

Kelly Dipucchio /
Christian Robinson

Kelly Dipucchio /
Christian
Robinson

Davide Cali / Benjamin Chaud

He arribat tard
perquè…

Antoinette

Gastó

Els fantàstics llibres
voladors del senyor
Morris Lessmore
William Joyce

Busca’m
Anders Arhoj
ISBN: 978-84-16394-69-2
Format: 24,5× 34,9 cm.
Pàgines: 40
Preu: 15,50 €

¿Dónde están las
llaves?

Búscame

Versió castellà
ISBN: 974-84-16394-54-8

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-70-8

Morris Lessmore estimava les paraules, les històries
i els llibres. Però en tota història sempre sorgeix un
imprevist. El relat que va inspirar el Premi Òscar al
millor curtmetratge animat és una emotiva història
que et farà veure els llibres amb un altres ulls.

Els fantàstics llibres
voladors del senyor
Morris Lessmore
William Joyce
ISBN: 978-84-939445-9-9
Format: 30 x 21 cm.
Pàgines: 56
Preu: 15,5 €

Els Númerlis

Wiliam Joyce / Christina Ellis
Fa molt de temps no existien les lletres, només els
números. La vida era molt ordenada… però també
molt grisa. Un bon dia cinc amics van decidir que
era el moment de fer alguna cosa diferent, i van
començar a crear les lletres. Una extraordinària
història sobre l’origen de l’alfabet.

Els Númerlis

Los fantásticos
libros voladores
del señor Morris
Lessmore

Wiliam Joyce / Christina Ellis
ISBN: 978-84-942671-4-7
Format: 30 x 21 cm.
Pàgines: 56
Preu: 15,5 €

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-59-0

Los Númerlis
Versió castellà
ISBN: 978-84-942671-5-4
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El fantasma Pixallits
Andreu Galan / Luis Demano

Adreçat als més menuts de la casa, Pixallits tracta de
manera divertida i desacomplexada allò de «fer-se
pipí» al llit. Ofereix un descàrrec de caire humorístic
i, per descomptat, terapèutic, ja que personalitza en
Pixallits la «responsabilitat» de la malifeta per culpa
de la qual els pares, de vegades, renyen els fills quan,
estranyament, el llit es banya…

ÀLBUMS IL·LUSTRATS

Els calçotets
de l’ós blanc

Bressolant

L’ós blanc ha perdut els calçotets. Per sort, el seu amic
el ratolí l’ajudarà a trobar-los. A cada pàgina trobaran
uns calçotets, i caldrà esbrinar si són els que ha perdut
l’ós. Així descobrirem els calçotets de diferents animals
i ens trobarem amb divertides sorpreses que faran
riure als menuts, i també als grans.

J. V. Frechina / Irene Bofill

El llibre de les cançons de
bressol

Tupera-Tupera

Premi al millor llibre infantil de l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana

Inclou CD amb 11 cançons de bressol de Mara Aranda, Tatiana
Prades, Mireia Vives, Eva Dénia, Miquel Gil i Pep Gimeno
«Botifarra», Teresa Segarra, M. Amparo Hurtado, Cristina Blasco,
Carraixet, Dani Miquel i Clara Andrés.

La cançó de bressol és una de les primeres
trobades que tenim amb la música i la paraula.
El cant embolcalla als infants per ajudar-los a
calmar-se i, sobretot, a adormir-se. Bressolant
és un llibre i una proposta musical que s’arrela
en la nostra tradició per fer brollar noves veus i
melodies conegudes que ens evoquen tonades
d’infància que tots portem ben endins. Una
invitació a reprendre el ritual de bressolar els fills i
acompanyar-los als somnis.

Bressolant
El llibre de les
cançons de bressol
J. V. Frechina / Irene Bofill
ISBN: 978-84-16394-44-9
Format: 22,5× 22,5 cm.
Pàgines: 40
Preu: 19,95 €

Si vols veure una balena
Julie Fogliano / Eric E. Stead

El fantasma Pixallits

Els calçotets de l’ós blanc

Andreu Galan / Luis Demano
ISBN: 978-84-943130-8-0
Format: 24,5 x 25 cm.
Pàgines: 30
Preu: 14,95 €

Tupera-Tupera
ISBN: 978-84-16394-15-9
Format: 18,5 x 30 cm.
Pàgines: 32
Preu: 15,80 €

El fantasma Quememeo

Los calzoncillos del oso blanco

Versió castellà
ISBN: 978-84-943130-9-7

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-16-6
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Si vols veure una balena, necessitaràs saber què és el que
no has de mirar. Les roses, els pelicans i els pirates. Si vols
veure una balena, has de fixar la mirada a la mar, i esperar, i
esperar, i esperar…
Un àlbum il·lustrat meravellós i poètic per descobrir les
virtuts de la paciència i l’observació.

Si vols veure una balena
Julie Fogliano / Eric E. Stead
ISBN: 978-84-943130-3-5
Format: 18 × 23 cm.
Pàgines: 36
Preu: 13,90 €
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La iaia embolica la troca

Sempre t’estimaré

Des que s’ha quedat vídua, a l’àvia Rosalia li costa
viure sola, la casa li cau al damunt i es passa els
dies mirant per la finestra. Però un dia rebrà una
proposta que li tornarà a omplir la vida de color.
Un llibre per explicar als nens que és possible dur
endavant els reptes més grans amb l’ajuda dels
altres. Un àlbum per treballar amb els més petits
de la casa el dol.

Sempre t’estimaré és la història d’amor entre
una mare i el seu fill. No només en el moment
del naixement, també al llarg de la seua vida.
Tots dos van superant les diferents etapes de
la vida del fill -l’adolescència, la joventut i la
maduresa- i tota aquella estima incondicional
que la mare li ha donat al seu fill, tornarà a ella
quan sigui gran.

La iaia embolica la troca

Sempre t’estimaré

Xavi Simó / Roger Simó
ISBN: 978-84-16394-83-8
Format: 25 x 24 cm.
Pàgines: 40
Preu: 14,90 €

Robert Munsch / Noemí Villamuza
ISBN: 978-84-941544-4-7
Format: 22,5 x 22,5 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,50 €

Los tejemanejes de la abuela

Siempre te querré

Ben Newman
ISBN: 978-84-17497-22-4
Format: 24 x 24 cm.
Pàgines: 32
Preu: 14,90 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-84-5

Versió castellà
ISBN: 978-84-941544-5-4

¡Buu!

Xavi Simó / Roger Simó

Robert Munsch / Noemí Villamuza

Uuh

Ben Newman
«Ningú és tan valent com jo i res em fa por… veuràs!».
Així comença aquest àlbum en què trobarem uns
arriscats animals que ens volen fer creure que
cadascun d’ells és l’animal més valent de tots.
Un colorit i atractiu llibre del premiat autor Ben
Newman, (il·lustrador dels llibres d’Astrocat) que
suposa el seu debut com a creador d’àlbums
il·lustrats.

La màquina
de les abraçades
Scott Campbell

El protagonista d’aquest llibre és un nen amb
uns braços molt especials preparats per fer les
millors abraçades. És molt bo fent abraçades,
ningú s’hi pot resistir. Les seves abraçades
calmen la gent, aixequen els ànims… Vols
descobrir quantes coses es poden aconseguir
amb una abraçada?

Uuh!

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-23-1

La màquina de les abraçades
Scott Campbell
ISBN: 978-84-16394-17-3
Format: 26,5 x 23 cm.
Pàgines: 40
Preu: 14,90 €

La máquina de los abrazos
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-18-0
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La Maria no té por
Joan Borja
(Altea, 1968) és mestre, llicenciat en
Filosofia i Lletres i doctor en Filologia.
És autor de Llegendes del sud, Les
llegendes secretes de Sara Llorens, La
utopia de la ciència o Café del temps.

Valor, Maria
Una nova aventura de la protagonista
de La Maria no té por
Joan Borja / David González

Francesc Gisbert /
Riccardo Maniscalchi

Premi de la Crítica dels Escriptors
Valencians al millor llibre infantil
Quan Maria se’n va a passar unes dies a ca l’àvia, hi
troba el llibre dels espantacriatures, els mostres que
fan por als xiquets que es porten malament. Amb
Maria viureu una meravellosa història i despertareu
de la memòria popular els nostres personatges de
por, com el butoni, la quarantamaula, l’home del
sac, la bubota, gegants… i tot al ritme de la cançó
de «La Maria no té por», de Dani Miquel.

Una llegenda
de Sant Jordi

Joan Portell / Sebastià Serra
A la vora del mar, una nena convida un nen trist a
jugar un joc molt especial. Amb un castell de sorra,
un rei, una princesa i un drac ens contaran com
l’animal atemoria tota la gent de la comarca, els
destruïa les cases i es menjava les persones. Una
llegenda del passat? Sembla que malauradament
encara hi ha «dracs» que arrasen els pobles.

El País dels Valorians, on viuen els guardians de l’alegria,
corre perill. Els grimepans, uns monstres que devoren les
ànimes de la gent, han fet que les persones es tornen grises,
tristes, pansides.

Vols conèixer els personatges de les
rondalles d’Enric Valor?
Maria et presentarà la Mare dels Peixos, la Mare
dels Vents, el patge Saguntí, el gegant del
Romaní, el Mig Pollastret, Argelagaina, el Dimoni
Fumador, el senyor del Benicadell, la fada Salina,
el rei Astoret, el príncep Desmemoriat, la bruixa
Safranera, el gegant del Romaní…
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Però encara hi ha esperança, perquè conta la llegenda que
hi ha una xiqueta, Maria de Valor, la Maria que no té por, que
pot fer que tot canvie. I com ho aconseguirà? Només haurà
de recordar els consells de son pare: «Les paraules contenen
el secret de la vida i la curiositat i les ganes d’aprendre són la
força que tot ho mou.»
Amb l’ajuda dels personatges de rondalla, Maria provarà
d’ajudar els valorians a recuperar el valor
de les paraules, de la imaginació i de la fantasia.

Valor, Maria

La Maria no té por

Una llegenda de Sant Jordi

Joan Borja / David González
ISBN: 978-84-17497-64-4
Format 24x31
Pàgines: 64
Preu: 16,50 €

Francesc Gisbert / Riccardo Maniscalchi
ISBN: 978-84-941544-3-0
Format: 24x31 cm.
Pàgines: 48
Preu: 15,90 €

Joan Portell / Sebastià Serra
ISBN: 978-84-16394-28-9
Format: 24,5× 25 cm.
Pàgines: 38
Preu: 15,50 €
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La Poko i el timbal
Matthew Forsythe

IAN FALCONER

«L’error més gran dels pares de la Poko va ser
regalar-li un timbal. Ja havien comés altres errors…,
però el timbal va ser l’error més gran».

Reconegut mundialment per la sèrie d’àlbums de l’Olivia, per la
qual ha rebut la prestigiosa Medalla Caldecott, Ian Falconer ha
treballat com a il·lustrador per a The New Yorker i actualment
és dissenyador de vestuari i escenografia per al New York City
Ballet, l’Òpera de San Francisco i la Royal House de Londres.

L’Olivia

L’Olivia l’espia

L’Olivia, la porqueta més imaginativa
del món, es diverteix i ens contagia
alegria amb el seu particular humor.

L’Olivia sent una conversa,
accidentalment, de la seva
mare que parla d’ella i això la fa
imaginar el pitjor.

Ian Falconer

Una història sobre la descoberta de l’instint artístic
i la força de la música com a lligam col·lectiu, que
ens uneix a tots amb independència de la nostra
procedència.

Ian Falconer

La Poko i el timbal

L’Olivia
Ian Falconer
ISBN: 978-84-16394-03-6
Format: 28 x 22 cm.
Pàgines: 36
Preu: 14,50 €

Matthew Forsythe
ISBN: 978-84-17497-55-2
Format: 29 x 22 cm.
Pàgines: 56
Preu: 15,90 €

Poko y su tambor
Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-56-9

L’Olivia l’espia
Ian Falconer
ISBN: 978-84-16394-52-4
Format: 28 x 22 cm.
Pàgines: 36
Preu: 14,50 €

La gàbia

Germán Machado / Cecilia Varela

L’Olivia es prepara per
al Nadal
Ian Falconer
ISBN:978-84-942671-1-6
Format: 28 x 22 cm.
Pàgines: 40
Preu: 14,50 €

L’Olívia es prepara
per al Nadal

L’Olivia i les
princeses

Un llibre per viure aquestes festes frenètiques, emocionants i plenes d’expectatives des dels ulls de la divertida
i engrescadora porqueta Ollivia.

L’Olivia no sap què vol ser. Les seves
amigues envoltades de lluentors, corones
i varetes màgiques, es veuen tan iguals,
que la petita decideix anar contracorrent
i buscar la seva pròpia identitat.

Ian Falconer
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Ian Falconer

Una gàbia buida, un nen que la vol omplir, un desig
concedit i molta responsabilitat. La gàbia és una
al·legoria sobre la llibertat i els seus límits i sobre la
capacitat dels infants de percebre les injustícies i com
els adults encara podem aprendre a superar-les.

La gàbia
Germán Machado /
Cecilia Varela
ISBN: 978-84-17497-68-2
Format: 21,5 x 27 cm.
Pàgines: 36
Preu: 15,90 €

L’Olivia i les princeses
Ian Falconer
ISBN: 978-84-941544-2-3
Format: 28 x 22 cm.
Pàgines: 36
Preu: 14,50 €

La jaula
Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-69-9
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Llibres de cartró

EL MEU PRIMER ÀLBUM DE DESCOBRIMENTS

Llibres de cartró per aprendre els conceptes
bàsics. Per a estimular l’atenció dels més menuts.

Llibres ideals per a l’educació Montessori
amb fotografies de la natura
de gran qualitat.

El llibre dels números
de les ceres

Formes

Drew Daywalt / Oliver Jeffers

Bios

Dels creadors del supervendes El dia que les ceres de
colors van dir prou arriba un nou llibre de cartró per a
descobrir el meravellós món dels números als més petits.

Totes les formes són a la natura, però identificar-les no
sempre és fàcil. Per sort, gràcies als animals, aprendre les
formes esdevé un divertit joc de nens.

Un llibre ideal per a que els primers lectors aprenguen els
números d’una forma divertida.

Cada doble pàgina presenta una fotografia de gran qualitat
d’un animal, acompanyada d’unes marques que ens ajuden
a reconèixer les formes. A més descobrirem curiositats
sobre l’aparença, la forma de vida i l’entorn dels animals.

El llibre dels números de les ceres
Drew Daywalt / Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-16394-88-3
Format: 18 × 18 cm.
Pàgines: 18
Preu: 10,50 €

El libro de los números de las ceras

Formes

Preu: 10,90 €

Bios
ISBN: 978-84-17497-28-6
Format: 18 x 18 cm.
Pàgines: 42

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-29-3

Formas

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-89-0

Contraris
Bios

Quina millor manera d’explicar el concepte dels
«contraris» que mitjançant els animals i la natura?

El llibre dels colors de les ceres
Drew Daywalt / Oliver Jeffers

Una forma òptima d’estimular la imaginació dels petits
lectors mentre es diverteixen: la lentitud del caragol
s’oposa a la velocitat del guepard, el moviment de les
abelles s’enfronta a la quietud de l’insecte fulla, negre
o blanc, despert o adormit… una gamma d’oposats que
permet endevinar tots els matisos de la natura.

Un llibre ideal per als primers lectors perquè aprenguen els colors
d’una forma divertida. Els mateixos colors ens explicaran el seu
nom i descobrirem que pot ser molt entretingut aprendre
i fomentar la creativitat.

El llibre dels colors de les ceres

Contraris

Contrarios

Drew Daywalt / Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-16394-86-9
Format: 18 × 18 cm.
Pàgines: 18
Preu: 10,50 €

Bios
ISBN: 978-84-17497-30-9
Format: 18 x 18 cm.
Pàgines: 42
Preu: 10,90 €

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-31-6
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El libro de los colores
de las ceras
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-87-6
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POESIA

PRIMERS LECTORS
Una col·lecció de llibres per a estimular
les capacitats lectores dels més
menuts.

El riu d’Elena

La poesia ens ofereix tot un ventall de noves dimensions, especialment per als més menuts.
La màgia, la musicalitat i el ritme dels versos ens ajuden a expressar sentiments i fomenten
l’educació emocional. Es una bona eina per a millorar la memòria i ampliar el lèxic. Aquesta
col·lecció ens ofereix reculls acurats de poemes amb il·lustracions per als nostres menuts.

La princesa ratolina

Poema al sol i la lluna

Dani Miquel / Jaime Espinar
ISBN: 978-84-937938-7-6
Format: 19 × 19 cm.
Pàgines: 20
Preu: 6 €

Dani Miquel / Aitana Bernabé
ISBN: 978-84-940802-3-4
Format: 19 × 19 cm.
Pàgines: 24
Preu: 6 €

Marta Insa / Fran Parreño
ISBN: 987-84-933563-9-2
Format: 19 × 19 cm.
Pàgines: 24
Preu: 6 €

El món al revés

Malifetes satisfestes

Premi de Poesia Infantil Fundació Caixa
Cooperativa d’Algemesí

Premi de Poesia Infantil Fundació Caixa
Cooperativa d’Algemesí

No t’ho creies, que el món era al revés?

Deixa’t abraçar pels versos i juga amb les il·lustracions.
La poesia t’espera per regalar-te llibertat.

Fina Girbés / César Barceló

La cançó del Ratot

La rabosa malfaenera

Dani Miquel / Aitana Bernabé
ISBN: 978-84-16394-21-0
Format: 19 × 19 cm.
Pàgines: 20
Preu: 6 €

Almudena Francés / Marta Chaves
ISBN: 978-84-16394-35-7
Format: 19 × 19 cm.
Pàgines: 24
Preu: 6 €

Aquest recull de poemes ens convida a veure la vida
des d’un punt de vista diferent, arriscat i engrescador.
Versos juganers en què sentirem micos que parlen,
trobarem lloros muts, vampirs que van a platja, un drac
bomber i molts altres personatges ben singulars.

El món al revés

El nap gegant

Fina Girbés / César Barceló
ISBN: 978-84-17497-78-1
Format: 16 x 20 cm.
Pàgines: 48
Preu: 9 €

Aina Garcia-Carbó / Virginia Lorente

És el moment de trencar les cadenes i despertar
la llum, d’obrir finestres i que el vent et pentine la cara,
d’emocionar-te amb l’olor d’un pastís acabat de fer
i volar sense presses.

Malifetes satisfetes
Aina Garcia-Carbó / Virginia Lorente
ISBN: 978-84-18762-03-1
Format: 16 x 20 cm.
Pàgines: 48
Preu: 9 €

Carles Cano / César Barceló
ISBN: 978-84-941757-6-3
Format: 19 × 19 cm.
Pàgines: 24
Preu: 6 €

El nabo gigante
Versió castellà
ISBN: 978-84-941757-7-0
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Comptem cabretes
i pintem ocells
Maria Dolors Pellicer /
Irene Bofill
ISBN: 978-84-17497-40-8
Format: 16 x 20 cm.
Pàgines: 72
Preu: 9,90 €

Vull ser lliure
Andreu Galan Martí /
Morad Abselam
ISBN: 978-84-17497-27-9
Format: 16 x 20 cm.
Pàgines: 56
Preu: 9 €

La vida que creix
Premi de la Crítica dels
Escriptors Valencians
Marc Granell / Paulapé
ISBN: 978-84-16394-09-8
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 56
Preu: 9 €

Això va ser i fou…

Que sonen els versos!

Poesia de nit i de dia

Empar de Lanuza / Paulapé
ISBN: 978-84-16394-34-0
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 72
Preu: 9 €

Fina Girbés / Julio Antonio Blasco
ISBN: 978-84-17497-07-1
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 48
Preu: 9 €

Teresa Broseta / Lirios Bou
ISBN: 978-84-16394-95-1
Format 16 x 20
Pàgines: 40
Preu: 9 €

Maria-Mercè Marçal / Marta Altés
ISBN: 978-84-943130-7-3
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 56
Preu: 9 €

L’ofici que més m’agrada

L’art antic del crit escrit

Joan Salvat-Papasseit / Eli M. Rufat
ISBN: 978-84-941757-3-2
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 58
Preu: 9 €

Josep Piera / Amaia Arrazola
ISBN: 978-84-941757-4-9
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 60
Preu: 9 €

Paraulotes de les fines

Mitjanit

Una lluerna fa de semàfor

Entre cel i terra

Pep Molist / Òscar Julve
ISBN: 978- 84-16394-68-5
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 64
Preu: 9 €

Martina Escoda / Sonja Wimmer
ISBN: 978- 84-16394-33-3
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 40
Preu: 9 €

Joan Valls i Jordà
ISBN: 978- 84-16394-59-3
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 64
Preu: 9 €

Fina Girbés / Raquel Catalina
ISBN: 978-84-939445-1-3
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 44
Preu: 7,50 €
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Tan petita i ja saps…

La vida contada a un nen del veïnat
Premi al millor llibre infantil i juvenil
de la Generalitat Valenciana
Vicent Andrés Estellés / Miguel Àngel Díez
ISBN: 978-84-939445-5-1
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 64
Preu: 8,80 €

Gori-gori, rum-rum
Joan Ponsoda / Pablo Caracol
ISBN: 978-84-941757-8-7
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 68
Preu: 9 €

Qui no sap riure no sap viure
Premi Atrapallibres
Premi de la Crítica dels
Escriptors Valencians
Andreu Galan / Luis Demano
ISBN: 978-84-941757-5-6
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 64
Preu: 9 €

Poemes per descobrir el món
Miquel Juan / Cristina Duran
ISBN: 978-84-943130-7-3
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 52
Preu: 7,50 €
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El Maquinista és la col·lecció d’Andana Editorial de
literatura infantil per a lectors i lectores de 6 a 12 anys.

El
Maquinista

Una aventura molt peluda
Nova

edició d’un dels primers clàssics

de la nostra literatura infantil

Les mares de Valèria
Enric Lluch / Carlos Lluch

El savi rei boig

Empar de Lanuza / Paulapé
El savi rei boig i altres contes és un recull de
narracions farcides d’imaginació i tendresa en què les
situacions més insospitades es resolen amb l’astúcia
dels protagonistes, el do de la paraula i una bona dosi
d’empatia, de saber-se posar en el lloc de l’altre. Així
trobarem un rei savi que s’ha tornat boig, o no; una
lletera contacontes; perdius que prediuen el temps;
pobles de nans i gegants; i un guerrer de xocolate,
entre altres.

Premi

de

Literatura Infantil

Meliana

Valèria ha canviat de poble. Ara viu en una casa nova
enfront d’un descampat on hi ha, segons el senyor
Aldiboni, un misteriós veí amb més anys que un corb,
«més de mil dracs peluts i més de cent fantasmes
pelats» i uns personatges terribles: el comon, el fonfot
i la marota. Valèria, que té una mare i una mamà,
juntament amb la seua nova amiga Tània, investigaran
els habitants del descampat per saber si realment fan
tanta por.

El savi rei boig

Les mares de Valèria

Empar de Lanuza / Paulapé
ISBN: 978-84-17497-83-5
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 160
Preu: 11,90€

Enric Lluch / Carlos Lluch
ISBN: 978-84-17497-88-0
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 80
Preu: 10,90€

Ànimes de
cotó-en-pèl

Enric Lluch / Pablo Olivero
Una història de solidaritat i
integració.
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de

Elisabet Roig / Javier Lacasta

IV Premi de Narrativa Infantil Enric Lluch Ciutat
d’Algemesí.
Marcel ha desaparegut, bé, no el troben perquè
s’ha convertit en una bola de pèl. Jana, sa mare,
intentarà tallar-li els cabells i tornar-lo a la normalitat,
però tot s’embolicarà i haurà de vindre l’àvia Enriqueta
i entrar dins dels seus cabells per fer tornar el Marcel
a casa.

Una aventura molt peluda
Elisabet Roig / Javier Lacasta
ISBN: 978-84-18762-02-4
Format: 14,5 x 20 cm.
Pàgines: 112
Preu: 10,90 €

Joana Cordons
Paula Ferrer i Molina /
Julio Antonio Blasco

III Premi de Narrativa Infantil
Enric Lluch Ciutat d’Algemesí.
T’agradaria conéixer en persona els
protagonistes del teu llibre preferit?
Aquest és el somni de Marc i Júlia.
Una nit, de forma inesperada, trobaran
el secret per viure les aventures dels seus
admirats herois: Joana Cordons, Lluc
Tirants, Pep Pantalons i Queta Bicicleta.
Vols descobrir el seu secret?

Joana Cordons
Paula Ferrer i Molina /
Julio Antonio Blasco
ISBN: 978-84-17497-77-4
Format: 14,5 x 20 cm.
Pàgines: 96
Preu: 10,90 €

Clàudia i l’esperit
de la muntanya
Maria Josep Picó /
Xavi Sepúlveda

Quan l’ecologia i el medi ambient són una
aventura molt plaent.

Ànimes de cotó en pèl

Clàudia i l’esperit de la muntanya

Enric Lluch / Pablo Olivero
ISBN: 978-84-18762-00-0
Format: 14 × 20 cm.
Pàgines: 88
Preu: 9,50 €

Maria Josep Picó / Xavi Sepúlveda
ISBN: 978-84-18762-01-7
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 96
Preu: 9,50 €
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La Colla U

Jaume Monzó / Miguel Àngel Giner Bou
Premi Enric Lluch

de narrativa infantil

Guillem té un accident en una partida de pilota que li
desperta un secret adormit. Adquirirà unes sorprenents
capacitats i descobrirà que no esta sol. La colla U és
la història d’uns joves que hauran d’assumir una missió
fonamental per la continuitat del mon tal i com el
coneixem.

COL·LECCIÓ EL MAQUINISTA

Maira i la nina que
espanta la por

Josep Vicent Galan / Marina
Álvarez-Dardet
Premi

de literatura infantil de

Meliana

Hi ha secrets de contar i secrets de no contar.
Maira i la seua germaneta Nur en tenen un,
de secret, dels que es pot contar. I el volen
compartir amb vosaltres. Cada nit, Maira i Nur
s’adormen mirant Venus i Sírius, els astres
mes brillants del cel. De vegades, Sírius, no es
veu, sabeu per que?

Una família de por

Centre Comercial l‘Oblit

Rut i la seua familia sobreviuen com poden i dormen en
una furgoneta. Descobreixen la Casa de les Tres Torres
i decideixen instal·lar-s’hi, però no es troba tan buida
com es pensaven. Monstres i humans seran capacos de
conviure?

Premi Enric Lluch

Francesc Gisbert / César Barceló

Purificació Mascarell / Laura Pérez
de narrativa infantil

On van a parar les coses que perdem o que oblidem?
Amb Argos i Galàxia descobrirem on van i qui les troba.
Una reflexió sobre els excessos consumistes i la falta
d’afecte.

Una família de por
Francesc Gisbert / César
Barceló
ISBN: 978-84-16394-55-5
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 144
Preu: 9,95 €

Un viatge ple de tendresa i curiositat i que
ens faran mirar el mon, el de prop i el de lluny,
amb una nova complicitat.

Centre Comercial
l‘Oblit

La colla U
Jaume Monzó / Miguel
Àngel Giner Bou
ISBN: 978-84-17497-41-5
Format: 14,5 x 20 cm.
Pàgines: 144
Preu: 10,90 €

Purificació Mascarell /
Laura Pérez
ISBN: 978-84-1639496-8
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 88
Preu: 9,50 €

Mi familia y otros
monstruos
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-71-5

L’illa infinita

Muriel Villanueva / Noemí Villamuza
Premi Ciutat

de

Dénia

Lluna i la seua iaia, en perdre el pis on viuen, es
traslladen a l’antiga casa de la família: un vell casalot
davant del mar, en una illa molt menuda.
Allà, Lluna coneixerà una xiqueta bastant molesta i
un xiquet increïblement misterios. Esbrinar el passat,
descobrir un ésser fantàstic i estrényer els llaços amb
les persones que l’envolten faran que es pregunte si
l’illa no deu ser molt mes gran del que es pensava.

L’illa infinita
Muriel Villanueva /
Noemí Villamuza
ISBN: 978-84-17497-57-6
Format: 14,5 x 20 cm.
Pàgines: 88
Preu: 10,90 €

Maira i la nina que espanta la por

Ximena

L’illa dels records

Mercé Viana / David
González
ISBN: 978-84-17497-15-6
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 80
Preu: 9,50 €

Marta Julià / Gemma
Capdevila
ISBN: 978-84-17497-18-7
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 88
Preu: 9,90 €

Josep Vicent Galan / Marina Álvarez-Dardet
ISBN: 978-84-17497-58-3
Format: 14,5 x 20 cm.
Pàgines: 72
Preu: 10,90 €

La isla de los recuerdos
Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-19-4

Ximena

L’illa dels records

Premi

Premi

Mercé Viana / David González
de literatura infantil de meliana

Els habitants de Càgima estan perdent l’alegria.
Per sort, la màgica Aldara recorda que la resposta
deu estar als llibres antics. Ho podran resoldre
com abans o caldrà trobar solucions noves?
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Marta Julià / Gemma Capdevila
ciutat de dénia

El vent s’endu la memòria de l’àvia. I l’Eulàlia decideix
navegar fins a l’illa dels records per recuperar-la.
Un viatge que suposarà molt més del que l’Eulàlia
s’havia imaginat.

51

COL·LECCIÓ EL MAQUINISTA

COL·LECCIÓ VALORS

El nen gos

Llampuga, llampega

Fina Casaderrey /
Francisco Castro /
Patricia Castelao
Traductor: Francesc
Gisbert
ISBN: 978-84-16394-10-4
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 78
Preu: 9,50 €

Miquel Puig
Xulia Vicente
ISBN: 978-84-16394-51-7
Format 14,5 x 20cm.
Pàgines: 168
Preu: 12,50 €

El nen gos

Llampuga, llampega

Els relats d’El nen gos donen veu a Aakex, Nadim,
Altair, Leila, Carles i molts altres infants de tot el món
que veuen vulnerats els seus drets més bàsics. Un llibre
per reflexionar i sembrar en els lectors l’esperança d’un
món millor.

Dolça es troba davant d’un entrebanc, la
separació dels pares li provoca un munt
d’incerteses. Per sort té la padrina que sempre
està disposada a ajudar-la. Així amb el seu suport
i amb l’ajuda de la música, la màgia i l’esport
descobrirà que pot ser feliç i continuar creixent.

Fina Casaderrey / Francisco Castro
Patricia Castelao

Miquel Puig / Xulia Vicente

La història autèntica
de la mosca de la
tele

De bec en bec

Fora de joc

Unes vacances de profit

Un llibre per a fomentar els valors positius de la
pràctica d’esport.

Una aventura farcida d’hàbits i aliments saludables.

Fora de joc

Teresa Broseta / Carlos Corredera
ISBN: 978-84-940802-8-9
Format: 14 × 20 cm.
Pàgines: 164
Preu: 9 €

Vicent J. Climent / Rafa Morata

Vicent J. Climent / Rafa Morata
ISBN: 978-84-937938-6-9
Format: 14 × 20 cm.
Pàgines: 128
Preu: 9 €

Teresa Broseta / Carlos Corredera
Unes vacances de profit

Alice Keller / Veronica
Truttero
ISBN: 978-84-16394-74-6
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 64
Preu: 8 €

Maria Solar / Ana
Francisco / Jorge
Vázquez
ISBN: 978-84-16394-11-1
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 96
Preu: 9,50 €

De pico en pico
Versió castella`
ISBN: 978-84-16394-75-3

La història autèntica
de la mosca de la tele

Maria Solar / Ana Francisco / Jorge
Vázquez
Sabies que hi ha una mosca que es cola en els
programes de màxima audiència? Als platós, vivia molt
feliç, fins que un dia, mentre xuclava la suor d’un senyor
calb, la van segrestar. Així comença el gran viatge de la
mosca més sorprenent que s’ha vist volar pel món.
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De bec en bec

Alice Keller / Veronica Truttero
Al galliner dels Bota-sèquies n’ha passat
una de ben grossa. La història d’una
ploma caiguda accidentalment,
contada de bec en bec, d’un galliner
a l’altre s’ha fet tan grossa que ha
acabat esdevenint un misteri amb
diverses morts. Una faula intel·ligent i irònica
que denuncia la credulitat de la majoria de la gent.

Adéu família

Maria Jesús Bolta / Júlia Cejas
Un text que, en clau d’humor, ens ajuda a millorar
les relacions entre pares i fills adolescents.

Adéu família
Maria Jesús Bolta / Júlia Cejas
ISBN: 978-84-940802-7-2
Format: 14 × 20 cm.
Pàgines: 194
Preu: 9 €
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Estimem Enric Valor.
Escriptor fill de Castalla
Joan Borja / Francesc Gisbert /
Víctor Labrado / Dani Miquel /
Rosanna Crespo

Els mons de Laia
Miquel Puig / Marc Bou

Laia, Laura i Lorena són tres bessones ben diferents.
Un dia, els nyítols, uns éssers secrets, ataquen a
Lorena, i Laia, amb l’ajuda de Laura, decideix lluitar per
trobar una solució.

A Estimem Enric Valor trobareu els episodis més
interessants de la vida del gran escriptor i gramàtic:
el naixement a Castalla, la infantesa marcada per
les rondalles i el descobriment del paisatge; la
joventut a Elda i a Alacant, ciutats on Valor forja
el compromís en la recuperació cultural del país;
l’activisme lingüístic a València.

Els amics del Butoni

L’escola dels Monstres

En aquest primer llibre, Maria i el seu gos Busca
viuran una aventura plena de màgia i fantasia, amb
la companyia del dimoni xicotet, la Quarantamaula,
la dama encantada i el cavaller Henoc, el temible
caçador de monstres. El dimoni xicotet s’ha escapat
de l’escola dels monstres i Maria i els seus amics
hauran de trobar-lo abans que el malvat caçador.

La Mare dels Vents, la mestra de l’escola dels monstres,
ha desaparegut. Si no torna prompte els monstres
estan en perill. Ella és l’encarregada d’ensenyar-los,
quan són menuts, a visitar els humans en somnis i a
espantar criatures. I si els monstres no aprenen l’ofici,
desapareixeran.

Francesc Gisbert / Cristina Duran

Francesc Gisbert / Muñoz Cristina Duran

Aquesta biografia, escrita per Joan Borja, Francesc
Gisbert i Víctor Labrado, amb la col·laboració
musical de Dani Miquel, i il·lustrada per Rosanna
Crespo, és un homenatge a Enric Valor, una de les
figures cabdals en la recuperació de la identitat i
l’imaginari dels valencians.

Els mons de Laia
Miquel Puig / Marc Bou
ISBN: 978-84-943130-6-6
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 112
Preu: 10,5 €

Per sort, Maria encara conserva la clau que li va regalar el
Butoni i recorda el conjur per invocar els monstres perquè
l’ajuden a trobar la Mare dels Vents i tornar a obrir l’escola.

Estimem Enric Valor.
Escriptor fill de Castalla

Els amics del Butoni

L’escola dels Monstres

Francesc Gisbert / Cristina Duran
ISBN: 978-84-16394-36-4
Format: 21 × 17 cm.
Pàgines: 48
Preu: 9,90 €

Francesc Gisbert / Muñoz Cristina Duran
ISBN: 978-84-17497-35-4
Format: 17 x 21 cm.
Pàgines: 48
Preu: 9,90 €

Los amigos del Coco

El cole de los monstruos

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-34-7

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-36-1
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Joan Borja, Francesc Gisbert, Víctor Labrado
i Dani Miquel / Rosanna Crespo
ISBN: 978-84-16394-91-3
Format: 14,5 × 20 cm.
Pàgines: 80
Preu: 9,95 €

Vull ser muixeranguera
Enric Lluch / Joanra Estellés

Inclou un CD amb la versió narrada del llibre i les
músiques de la Muixeranga.

Vull ser muixeranguera
Enric Lluch / Joanra Estellés
ISBN: 978-84-937938-5-2
Format: 24 × 15 cm.
Pàgines: 36
Preu: 12 €
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Cavallers

Purificació Mascarell
Fins a quin punt estaries disposat a jugar-te la
pell per salvar un amic? Quin valor dones a la teua
paraula? On queden els somnis de joventut quan la
realitat s’encabota a anar en contra? Què passa quan
no t’atreveixes a fer-te avant en l’amor?

Musiqueries

De por

Dani Miquel /
Joanra Estellés

Dani Miquel /
Joanra Estellés
ISBN: 978-84-16394-92-0
Format: 24× 24 cm. / Inclou CD
Pàgines: 48
Preu: 20 €

A Nadal,
un pas
de pardal

Dani Miquel /
Joanra Estellés
ISBN: 978-84-16394-20-3
Format: 13,5 × 12,5 cm.
Inclou CD
Pàgines: 28
Preu: 11,80 €
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ISBN: 978-84-937938-3-8
Format 22 × 22 / Inclou CD
Pàgines: 88
Preu: 20 €

Musiqueries, de
Vinaròs a Oriola
Dani Miquel /
Joanra Estellés

ISBN: 978-84-16394-01-2
Format: 20 × 22 cm.
Inclou CD
Pàgines: 50
Preu: 22,50 €

Més Musiqueries

Dani Miquel / Joanra Estellés
Premi al millor llibre infantil
de l’Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana
ISBN: 978-84-939445-6-8
Format 22 × 22 / Inclou CD
Pàgines: 88
Preu: 20 €

Cavallers és la primera obra de teatre ambientada en
la pilota valenciana i un homenatge al comportament
noble, just i honorable que preserva el joc més
antic dels valencians. És també un tribut a totes les
persones que, com els protagonistes, Tomàs, Vicent i
Reme, tenen com a bandera la dignitat i l’honradesa
com el millor tresor personal. Al llarg de les pàgines
de l’obra aprenem una lliçó sobre com la vida, igual
que la pilota, fa i desfà sense que puguem evitar-ho.
«Com si les eventualitats es pogueren dominar.
Com si el mateix joc de la pilota poguera preveure’s,
tindre’s sota control. Com si la vida no fora guanyar i
perdre, en un caragol infinit. A vegades, senzillament,
no podem fer més».

El xiquet de la Ribera
Dani Miquel / Jordi Davó / Jordi
Sempere

Un llibre en lletra lligada i 47 fitxes
per aprendre i passar-ho bé al ritme del
cantacançons. I tot amb un concert de Dani
Miquel, amb les lletres, per poder cantar amb ell.
Propostes didàctiques a càrrec de Miquel Puig

El xiquet de la Ribera

Cavallers

Dani Miquel / Jordi Davó / Jordi Sempere
ISBN: 978-84-17497-26-2
Format: 21 x 31 cm.
Pàgines: 56
Preu: 19,90 €

Purificació Mascarell
ISBN: 978-84-17497-37-8
Format: 15 x 21 cm.
Pàgines: 88
Preu: 10,95 €

Purificació Mascarell
(Xàtiva, 1985) és doctora en Filologia
Hispànica i crítica literària. És
autora de l’obra de teatre Cavallers i
diverses publicacions sobre cultura
valenciana.
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Vides desafinades

El meu nom no és Irina

Vides desafinades ens parla d’amors i amistats que es
redefineixen quan la vida es posa costera amunt. Una
novel·la sobre el difícil trànsit a la maduresa, la
supervivència en temps de crisi i l’amor incondicional
a la música.

Premi al millor llibre infantil i juvenil
Generalitat Valenciana
Premi de la Crítica dels Escriptors
Valencians al millor llibre juvenil
Premi Samaruc al millor llibre juvenil

Vicky i Marta, dues dones en l’equador de la
trentena, tracten de traure endavant el seu
moribund segell de música apostant per un nou i
prometedor grup. Però una sèrie de dramàtiques
situacions personals condicionaran el seu somni.
Francesc, un informàtic i crític musical vocacional
que no ha superat el trencament amb Marta i un
singular company arribat de Barcelona, Gerard, un
xicot brillant però amb l’existència desballestada,
faran de suport emocional i vital.

La vida de Nèstor, un estudiant de batxillerat
aficionat a escriure relats, fa un tomb quan arriba a
l’institut Irina, una enigmàtica jove d’origen rus que
és la imatge viva d’un personatge dels seus contes.
Amb ella comença una intensa relació plena de
complicitats literàries, secrets i mitges veritats.

Xavier Aliaga

Vides desafinades
Xavier Aliaga
ISBN: 978-84-17497-86-6
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 292
Preu: 13,90€

Xavier Aliaga

El meu nom no és Irina
Xavier Aliaga
ISBN: 978-84-940802-5-8
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 180
Preu: 12,50 €

Tot o res

Francesc Gisbert
de la

Tot o res és una trama trepidant d’intriga i aventures.
Anna, una youtuber en crisi que ara treballa de
cambrera, presencia un intent d’assassinat. La víctima
li demana ajuda: ha de lliurar un paquet en mà, sense
fer preguntes, a canvi d’un fum de bitllets. La missió
es complica i Anna haurà de viatjar de sud a nord
de terres valencianes, en una persecució a vida o
mort, acaçada per la policia i els agents de la Pedra
Negra. Torrevella, Elx, Altea, Alcoi, Sagunt, Castelló…
són alguns dels escenaris d’una novel·la amb ritme
de thriller en què les xarxes socials i les noves
teconologies juguen un paper fonalmental. Només té
dues eixides: morir o véncer, tot o res.
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Joan Borja / Francesc Gisbert /
Víctor Labrado / Aitana Carrasco
Premi al millor llibre juvenil
Generalitat Valenciana

de la

Enfrontar-se a les pors o fugir. Un dilema complicat
de resoldre. Si vols posar-te a prova i saber quina és
la teua opció, hauries de llegir ara aquest llibre.
A Por o fugirem trobaràs una selecció de les millors
llegendes de por (sí, de les llegendes de tota la
vida, de les que fan por de veritat) actualitzades i
adobades amb una bona dosi d’humor, ironia, misteri
i, sobretot, molta por.

Tot o res

Por o fugirem

Francesc Gisbert
ISBN: 978-84-17497-50-7
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 192
Preu: 13,50 €

Joan Borja/ Francesc Gisbert / Víctor Labrado /
Aitana Carrasco
ISBN: 978-84-17497-08-8
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 192
Preu: 12,50 €

Francesc Gisbert

Xavier Aliaga (Madrid, 1970) és periodista i
escriptor. És autor de Vides desafinades, Fuster per a
ociosos i Les quatre vides de l’oncle Antoine.

Por o fugirem

(Alcoi,

1976), professor i escriptor, és autor
de nombroses obres de literatura
infantil i juvenil. En Andana ha
publicat èxits com La Maria no té
por, Una família de por, Estimem
Enric Valor i Por o fugirem.
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El ciutadà perfecte
Raquel Ricart

Premi al millor llibre infantil de l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana
Quin és el preu que estàs disposat a pagar per viure
en un món de bellesa i benestar, un món sense
complicacions i sense dolor? Si vols aconseguir-ho,
només has de complir un requisit: no t’escapes del
control del Biopoder. Vols ser el ciutadà perfecte?

El ciutadà perfecte
Raquel Ricart
ISBN: 978-84-16394-04-3
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 180
Preu: 12,50 €

COL·LECCIÓ TRENCADÍS

Tirant
Adaptació de la novel·la
de Joanot Martorell
A cura de Víctor Labrado
El rei de Sicília envia el cavaller Tirant lo Blanc a
Constantinoble per socórrer l’emperador grec.
Poc esperava Tirant que hi trobaria dos camps
de batalla tan diferents: el Gran Turc i la princesa
Carmesina. El valor, l’estratègia i la força
faran costat a l’enginy del cavaller, disposat
a aconseguir tots dos objectius amb honor i
voluntat.

Quan anàvem a
l’estraperlo
Víctor Labrado

Un testimoni extraordinari de la lluita per sobreviure,
de la picaresca dels pobres per burlar l’autoritat i
guanyar-se el pa de cada dia. Dalt d’una bicicleta,
a trenc d’alba i escapant sempre de la guàrdia civil,
el jove protagonista recorre pobles i ciutats fent
estraperlo, una de les poques sortides dignes en un
temps duríssim, quan a la misèria i la fam calia sumar
la repressió.

Quan anàvem a l’estraperlo
Víctor Labrado
ISBN: 978-84-16394-50-0
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 236
Preu: 12,50 €

La conquesta de València
A cura de Víctor Labrado
Jaume I dirigí l’elaboració de la seua autobiografia
i així podem conéixer de primera mà la peripècia
política i militar que va ser la conquesta i la
conformació del regne de València, amb una precisió
en els detalls, amb un joc d’interessos i d’intencions,
amb una intensitat emotiva i amb una autenticitat
que no hauria pogut reconstruir l’historiador.
Una crònica d’un valor excepcional, ja que Jaume I
va ser el primer monarca europeu que va escriure les
seues memòries.
El pròleg d’aquesta edició l’ha fet Vicent Baydal,
cronista de la ciutat de València

La conquesta de València
A cura de Víctor Labrado
ISBN: 978-84-17497-87-3
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 128
Preu: 12,50 €

Tirant

Raquel Ricart

(Bétera, 1962) és autora de
literatura infantil, juvenil i d’adults. Ha rebut nombrosos
premis i reconeixements: Premi Samaruc, Premi Bancaixa,
Andrònima, Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians,
de Creació Literària de l’IIFV.
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Adaptació de la novel·la de Joanot
Martorell.
A cura de Víctor Labrado
ISBN: 978-84-16394-22-7
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 180
Preu: 12,50 €

Víctor Labrado

(Sueca, 1956), professor
i escriptor. L’autor de La mestra, No mataràs,
La guerra de quatre i Llegendes valencianes.
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L’Odissea
Homer

A cura de

Olimpus

Francesc Gisbert

Víctor Labrado

Homer, l’autor de la Ilíada i de l’Odissea, és el pare
de la literatura occidental: el principal llegat literari
de l’antiga Grècia. Aquesta obra mestra, considerada
l’arrel de totes les novel·les d’aventures ens narra
la història d’Ulisses durant l’accidentat i llarguíssim
retorn des de Troia fins a Ítaca, l’illa on viuen la dona i
el fill, esperant-lo, a més d’un bon nombre d’aspirants
a rellevar-lo en el tron i en el llit nupcial.

Olimpus et proposa un recorregut pels principals
mites grecs, una recreació personal i literària, pròxima
al lector actual. Un món d’herois i heroïnes, de perills
i aventures, de premis i malediccions, de passions
eternes i universals.
Què són els mites? El que som, el que anhelem, el que
temem… els mites som tots i cadascun de nosaltres.

L’Odissea

Olimpus

Homer
A cura de: Víctor Labrado
ISBN: 978-84-16394-90-6
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 152
Preu: 12,50 €

Francesc Gisbert
ISBN: 978-84-16394-78-4
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 192
Preu: 12,50 €

Sherlock

Arthur Conan Doyle
Una pipa, una lupa i una gorra amb orelleres. No cal
res més. Davant dels nostres ulls ja està dibuixada
la flamant i misteriosa silueta de Sherlock Holmes,
el detectiu privat més cèlebre de la història i un dels
personatges literaris més fascinants de les lletres
universals. Aquest recull presenta quatre dels seus
millors relats: «Els ballarins», «El robí blau», «L’home
que s’arrossegava» i «La banda de les llunes».

Sherlock
Arthur Conan Doyle
ISBN: 978-84-16394-27-2
Format: 15 × 21 cm.
Pàgines: 180
Preu: 12,50 €
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El misteri de la mansió
cremada
Miquel Àngel Giner Bou
Núria Tamarit i Xulia Vicente

Anna Dèdalus ha resolt centenars de casos. Quan la
policia no sap cap a on anar, la criden a ella. Anna els
ha resolt absolutament tots. Llevat d’un, precisament
el que li va costar la vida als seus pares dins d’una
misteriosa mansió, una mansió que va acabar cremada.
En el llibre El misteri de la mansió cremada descobriràs
una història apassionant on, gràcies als quaderns
dibuixats per la seua mare, Anna acabarà descobrint la
terrible veritat que s’amaga darrere de la mansió Grisa.

La paradoxa de Fermí

Miguel Àngel Giner Bou i Susanna
Martín
Torna la jove detectiu Anna Dédalus en una nova prova
encara més difícil i misteriosa amb éssers d’altres
móns.
Un avió s’ha estavellat als Andes argentins i tota la
tripulació ha desaparegut sense deixar rastre. Per la
zona de l’accident s’han vist uns éssers estranys de
més de dos metres i amb una estranya lluny al cap.
La policia albiceleste està desesperada i ha reclamat
l’ajuda de la jove Anna per a intentar resoldre el
misteri, però la detectiu ha desaparegut en unes
circumstàncies difícils de justificar i ara ningú no sap
on es troba… Fins que apareix un dels seus quaderns.

El misteri de la mansió cremada

La paradoxa de Fermi

Miquel Àngel Giner Bou / Núria Tamarit i Xulia
Vicente
ISBN: 978-84-16394-05-0
Format: 24 × 17 cm.
Pàgines: 104
Preu: 12,50 €

Miguel Àngel Giner Bou / Susanna Martín
ISBN: 978-84-17497-42-2
Format: 17 x 24 cm.
Pàgines: 144
Preu: 13,50 €

El misterio de la mansión
quemada

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-43-9

La paradoja de Fermi

Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-06-7

63

EDATS RECOMANADES
Col·lecció

Locomotora,
primers lectors

Titol

Infantil

1r cicle de 2n cicle de 3r cicle de 1r cicle de
Primària
Primària
Primària Secundària
x

Fer Via B1/B2

Fer Via C1/C2

ISBN: 978-84-17497-06-4
Format: 22 × 28 cm.
Pàgines: 120
Preu: 24,90 €

ISBN: 978-84-16394-66-1
Format: 22 × 28 cm.
Pàgines: 328
Preu: 29,90 €

ISBN: 978-84-16394-67-8
Format: 22 × 28 cm.
Pàgines: 336
Preu: 29,90 €
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Maite Monar
ISBN: 978-84-942671-8-5
Format: 14 × 24 cm.
Pàgines: 184
Preu: 11,90 €

Víctor Labrado
ISBN: 978-84-937938-9-0
Format: 15,5 × 23 cm.
Pàgines: 176
Preu: 12 €
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x

x

Ximena

x

x

L’illa dels records

x

x

El nen gos

x

x

x

x

x

x

La història autèntica de la mosca de la tele

x

De bec en bec

x

La colla U

x

x

L’illa infinita

x

x

Maira i la nina que espanta la por

x

x

Joana Cordons i la colla perduda

x

x

El savi rei boig

x

x

Les mares de Valèria

x

x

Una aventura molt peluda

x

x

x

x

x

x

x

Clàudia i l’esperit de la muntanya

Valors

Estimem Enric Valor
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Unes vacances de profit
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Els amics dels
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Peleamos o
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Les trobades. 25 anys d’Escola
Valenciana

x

Una família de por

Llampuga, llampega

Passatgers
il·lustrats

Anna Dèdalus,
detectiu

x

Tan petita i ja saps

Ànimes de cotó-en-pèl

Silvio Gutman / Betina Lubochiner
ISBN: 978-84-939445-4-4
Format: 15 × 22 cm.
Pàgines: 112
Preu: 14 €
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La vida que creix

Malifetes satisfetes

Ens barallem o negociem.
Guia per a pares i mares
d’adolescents

x

Vull ser lliure
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Paraulotes de les fines

El maquinista

x
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Poema al sol i la lluna

El món al revés

Fer Via, la millor opció per a aprendre valencià
Pensats per a preparar les proves de valencià de la JQCV, les EOI i la CIEACOVA.
Amb temes i textos valencians.
L’únic equip d’autors format per professors, tècnics lingüístics i escriptors.
Models de proves i d’autoavaluació.
Explicacions entenedores i una gran bateria de textos i activitats.
Enllaços en línia i treball amb les noves tecnologies.
Una pàgina web de suport, fervia.andana.net, amb el solucionari, recursos d’àudio i de vídeo, activitats de reforç
i enllaços d’ampliació. www.fervia.andana.net
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La princesa Ratolina

Gori-gori, rum-rum

Fer Via A1/A2

Batxiller

El riu d’Elena
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Tot o res

Versió castellà
ISBN: 978-84-939445-3-7
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