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El floc de neu
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.
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
PVP: 15,90€

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

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?

Petit, el gosset perdut
Richard Jones
ISBN: 978-84-16394-53-8
Preu: 14,90 €

Tristan, el perrito
solitario
Versió castellà
ISBN: 978-84-16394-54-5

Premi Fundación Cuatrogatos 2019

La gàbia

Germán Machado / Cecilia Varela
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

La jaula

Germán Machado / Cecilia Varela
ISBN: 978-84-17497-68-2
PVP: 15,90 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-69-9
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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.
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.

Què construirem
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-17497-75-0
PVP: 16, 50 €

Lo que construiremos
Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-76-7

Altres llibres de l’autor:

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.

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

Si llega el invierno, decidle
que no estoy aquí

Simona Ciraolo
ISBN: 978-84-17497-72-9
PVP: 15,50 €

Versió castellà
ISBN: 978-84-17497-73-6
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Nyam!
Sobre allò que mengem
Diana Oliver / Carmen Saldaña
Pròleg

de

Julio Basulto

Quina alimentació fem? Mengem sa? Una bona alimentació demana
que aconseguim tots els nutrients que necessitem a partir d’aliments
saludables, cuinats i preparats amb molta cura i amor. Sabem com ferho? Aquest àlbum ens ofereix tota la informació que cal per prendre
consciència sobre el que mengem i així poder escollir amb arguments.

Nyam!

¡Ñam!

Sobre allò que mengem
Diana Oliver / Carmen Saldaña
ISBN: 978-84-17497-65-1
Preu: 19,90 €

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

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.

Cuques per tot arreu

Bichos por todas partes

Britta Teckentrup
ISBN: 978-84-17497-62-0
PVP: 15,50 €

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-63-7

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

Peces por todas partes
Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-14-9
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Microbis

Sheddad Kaid-Salah Ferrón /
Eduard Altarriba
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 emmalaltir-nos
i fins i tot de crear epidèmies i pandèmies.
Endinsa’t al minúscul món dels microorganismes de
la mà del Professor Darwin i descobreix aquestes
criatures fascinants.

“

Un llibre per aprendre a l’escola i
en família la importància dels microbis,
imprescindibles per a la vida i també
causants de malalties.

”

Microbis

Microbios

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

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

LECTURES INFANTILS

Joana Cordons i
la Colla Perduda

Les mares de Valèria
Enric Lluch / Carlos Lluch

Paula Ferrer i Molina /
Julio Antonio Blasco

T’agradaria conéixer en persona els protagonistes
del teu llibre preferit?
Aquest és el somni de Marc i Júlia, dos joves lectors
dels relats de la Colla Perduda. Una nit, de forma
inesperada, trobaran el secret per endinsar-se entre
les pàgines del llibre i experimentar com es viuen en
primera persona les aventures dels seus admirats
herois: Joana Cordons, Lluc Tirants, Pep Pantalons i
Queta Bicicleta. Vols descobrir el seu secret?

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.

Premi de Literatura
Infantil de Meliana

Premi de Narrativa
Infantil Enric Lluch
Ciutat d’Algemesí

Joana Cordons i
la Colla Perduda
Paula Ferrer i Molina /
Julio Antonio Blasco
ISBN: 978-84-17497-77-4
PVP: 10,90€

Les mares de Valèria
Enric Lluch / Carlos Lluch
ISBN: 978-84-17497-88-0
PVP: 10,90€
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Nova

edició d’un dels

primers clàssics de
la nostra literatura
infantil

El savi rei boig
Empar de Lanuza / Paulapé
ISBN: 978-84-17497-83-5
PVP: 11,90€

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 Poesia
Infantil Fundació Caixa
Cooperativa d’Algemesí
El món al revés
Fina Girbés /
César Barceló
ISBN: 978-84-17497-78-1
PVP: 9 €

El món al revés

Fina Girbés / César Barceló
No t’ho creies, que el món era al revés?
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.

LECTURES JUVENILS

Tot o res

Vides desafinades

Francesc Gisbert
ISBN: 978-84-17497-50-7
Preu: 13,50 €

Xavier Aliaga
ISBN: 978-84-17497-86-6
PVP: 13,90€

Vides desafinades

Tot o res

De l’autor del supervendes El meu nom no és Irina

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.

Francesc Gisbert

Xavier Aliaga

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.
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.

ALERTA: Si penses llegir Tot o res,
primer et convé mirar aquest
vídeo, per la teua seguretat.

NOVEL·LA GRÀFICA
L’era d’Aquari
Jordi Peidro

II Premi València

de novel·la gràfica

Quan per a l’Àlex tot és inseguretat i por, arriba un punt en la seua vida
que el porta a fer un pas cap endavant. És just en aquest moment quan
decideix allunyar-se de la seua vida monòtona i emprendre un viatge en
el Transsiberià. Des de Moscou fins a Pequín coneixerà a gent heterogènia
i viurà diverses situacions que l’ajudaran també a recórrer el seu jo intern.
Amb aquest viatge divertit pretén trobar-se en l’era d’Aquari, un moment
de reflexió en què l’home torna cap a si mateix amb la finalitat d’iniciar una
etapa de pau i felicitat. Complirà el protagonista la seua missió?

L’era d’Aquari

La era de Acuario

Jordi Peidro
ISBN: 978-84-17497-67-5
Preu: 17,90 €

Versió en castellà
ISBN: 978-84-17497-70-5
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