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«Els llibres no supleixen la vida,
però la vida tampoc no supleix els llibres»

Francesc Gisbert
Tot o res és una trama trepidant d’intriga i aventures.
Anna, una youtuber en crisi que treballa de cambrera,
presencia una persecució i un intent d’assassinat. La
víctima li demana ajuda per acabar una missió: ha de
lliurar un paquet en mà, sense fer preguntes, a canvi
d’un fum de bitllets. La desconeguda és agent de la
Pedra Negra, una misteriosa organització criminal de
tràﬁc d’obres d’art. 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.

Joan Fuster (Sueca, 1922-1992)
2022, Any Joan Fuster

Probablement, l’alumnat d’entre 12 i 18 anys, de forma
majoritària, discrepa de l’aforisme de l’escriptor suecà,
perquè sí, perquè ara tenen una altra prioritat, la vida i no
la literatura
L’encert de les lectures que els prescrivim o
recomanem serà fonamental perquè no es trenque el
lligam amb la lectura de forma definitiva.
Amb aquesta motivació, Andana Editorial posa a la
vostra disposició un catàleg amb obres de qualitat, de
gèneres i temàtiques diverses, que considerem que
poden facilitar el trànsit entre la lectura infantil i l’adulta.

Tot o res

Autor: Francesc Gisbert

ISBN: 978-84-17497-50-7
192 pàgines / Preu 13,5 €
Format 15 × 21 cm

2n cicle d’ESO i Batxillerat

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

Autora: Raquel Ricart
2n cicle d’ESO i Batxillerat

ISBN: 978-84-16394-04-3
180 pàgines / Preu 12,5 €
Format 15 × 21 cm

Tristany, cavaller intrèpid i virtuós, amant del
perill i l’aventura, rep l’encàrrec del seu oncle,
el rei Marc de Cornualla, d’acompanyar i
protegir Isolda, la seua futura esposa, que viatja
des del regne d’Irlanda per casar-se amb ell.
De camí, Tristany i Isolda comparteixen, per una
fatalitat, el filtre d’amor que la reina d’Irlanda
li havia preparat a la filla per garantir-li la
felicitat de l’amor conjugal amb el rei Marc. El
beuratge té un efecte poderosíssim i immediat.
Des d’aquell moment, la vida de Tristany i Isolda
serà una lluita entre la fidelitat al rei Marc i la
passió que els subjuga.
«La princesa en va beure una part i va oferir la
copa a Tristany, que es va acabar el contingut.
L’efecte va ser immediat. Tristany i Isolda
es van mirar als ulls i es van veure com no
s’havien vist mai fins aquell moment, amb la
mirada suplicant i els llavis tremolosos desitjant
fondre’s en una besada.»

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
Jaume I d’Aragó, el Conqueridor, (Montpeller,
1208 - Alzira, 1276), durant el seu llarg regnat va
incorporar als seus dominis els regnes de Mallorca
i València. Conscient de la importància de les seues
accions va voler deixar constància del seu llegat
en un text autobiogràfic, el Llibre dels fets, que el
monarca va dictar i va supervisar en persona.

Tristany i Isolda

A cura de Llúcia Casanova
1r i 2n cicle d’ESO

ISBN: 978-84-18762-18-5
88 pàgines / Preu 12,5 €
Format 15 × 21 cm

La conquesta de València
A cura de Víctor Labrado
2n cicle d’ESO i Batxillerat

ISBN: 978-84-17497-87-3
128 pàgines / Preu 12,5 €
Format 15 × 21 cm

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.
Joan Borja, Francesc Gisbert i Víctor Labrado, tres
dels autors que millor coneixen el nostre llegendari
són els responsables d’aquestes narracions que venen
acompanyades per les suggeridores il·lustracions
d’Aitana Carrasco.

Por o fugirem

Autors: Joan Borja/ Francesc
Gisbert / Víctor Labrado
Il·lustradora: Aitana Carrasco

ISBN: 978-84-17497-08-8
192 pàgines / Preu 12,5 €
Format 15 × 21 cm

Ha arribat l’hora d’endinsar-nos en l’univers
misteriós del Londres victorià de la mà de Holmes
i de Watson. Viatgem a la grisa i humida ciutat
lligada per sempre a les siluetes del detectiu i el
metge. Agafem cadira a l’apartament de Baker Street i
esperem amb ansietat la visita del primer client. Penetrem
en el món de Sherlock Holmes a través de quatre de
les més cèlebres i significatives aventures creades per
Arthur Conan Doyle. I gaudim de l’essència autèntica del
personatge, més enllà de relectures contemporànies.
Retrobem-nos amb el Holmes original, amb la matriu que
ha fet possible totes les magnífiques variants dels segles
xx i xxi. Només ens cal mirar més enllà del perfil de pipa,
lupa i gorra del detectiu per descobrir el personatge, el
mite, l’home.

Autor: Arthur Conan Doyle
1r i 2n cicle d’ESO

Entre ell i Ítaca, anant per la mar, hi trobarà perills de tota mena,
que el podrien aniquilar o almenys fer-lo desistir. De l’enfrontament
entre la seua voluntat i aquells perills, alhora terribles i
meravellosos, naix l’acció de L’Odissea.

L’Odissea

Autor: Homer
A cura de: Víctor Labrado

ISBN: 978-84-16394-90-6
152 pàgines / Preu 12,5 €
Format 15 × 21 cm

1r i 2n cicle d’ESO
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Sherlock

Ulisses, el protagonista de L’Odissea, és un model
de prudència que, amb el valor propi de tot heroi, hi
combina sàviament l’astúcia i el càlcul. El seu objectiu és raonable
i humaníssim: tornar a casa, a l’Illa d’Ítaca, on era rei, retrobar
la muller i el fill que estima, recuperar les riqueses que havia
abandonat abans de començar l’expedició a Troia, en la qual, val a
dir, havia pres part amb ben poques ganes, per simple obligació.

ISBN: 978-84-16394-27-2
180 pàgines / Preu 12,5 €
Format 15 × 21 cm

Què són els mites? Són l’essència de la
humanitat. Són l’odi i l’amor, la passió i el
sacrifici, l’esperança i la venjança, el valor i
la covardia, el premi i la maledicció… Cada mite, cada
personatge, encarna una emoció eterna, atemporal i
universal, que mai no passa de moda. La rebel·lia de
Prometeu, la gelosia d’Hera, els desitjos carnals de
Zeus, la valentia de Perseu, la imbatibilitat d’Atalanta,
el desengany d’Antígona, l’ambició de Midas, l’astúcia
d’Ulisses, la força d’Hèracles…

Olimpus

Autor: Francesc Gisbert
1r i 2n cicle d’ESO

ISBN: 978-84-16394-78-4
192 pàgines / Preu 12,5 €
Format 15 × 21 cm

Quan anàvem a l’estraperlo és 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. Amb un estil despullat, directe i
vibrant, a mitjan camí entre la novel·la d’aventures i la crònica,
Víctor Labrado reconstrueix la memòria d’un temps duríssim: del
final de la segona República a la immediata postguerra, quan a la
misèria i la fam calia sumar la repressió franquista.

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. Mentrestant, la família de Nèstor, amb
una germana menuda desbocada i una pares que no se
suporten, camina cap a la descomposició

El meu nom no és Irina
Autor: Xavier Aliaga

2n cicle d’ESO i Batxillerat

ISBN: 978-84-940802-5-8
180 pàgines / Preu 13,5 €
Format 15 × 21 cm

Disponible en castellà:
Mi nombre no és Irina
ISBN: 978-84-18762-14-7
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.
VideS DEsafinadeS

Dalt d’una bicicleta, a trenc d’alba i escapant sempre de la guàrdia
civil, el jove protagonista de la novel·la recorre
pobles i ciutats entre València i Alacant carregat d’arròs, blat, oli
o sardines. En una època de racionament de tota mena, anar a
l’estraperlo era una de les poques sortides dignes.

Quan anàvem a l’estraperlo
Autor: Víctor Labrado

ISBN: 978-84-16394-50-0
236 pàgines / Preu 12,5 €
Format 15 × 21 cm
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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.

Vides desafinades

Autor: Xavier Aliaga
Batxillerat

ISBN: 978-84-17497-86-6
292 pàgines / Preu 13,9 €
Format 15 × 21 cm

El rei de Sicília envia el cavaller Tirant lo Blanc a
Constantinoble per socórrer l’emperador grec, que necessita
salvar el seu imperi. Poc esperava Tirant que en aquella missió
trobaria dos camps de batalla ben diferents, i dos rivals davant
dels quals no podrà usar les mateixes armes: 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.

Tirant

Basat en la novel·la de Joanot Martorell
A cura de Víctor Labrado
2n cicle d’ESO i Batxillerat

ISBN: 978-84-16394-22-7
236 pàgines / Preu 12,5 €
Format 15 × 21 cm

Adeu família
Maria Jesús Bolta

Carlota ho té assumit: son pare i sa mare no l’entenen.
Com s’atreveixen a envair la seua habitació, el seu territori?
De l’altra banda, Quim Porta i Margarida desconeixen què
ha passat amb la preciositat de filla que tenien. Qui és
aquella adolescent que deambula per la casa? La convivència
familiar és un malson. Però, tot és a punt de canviar quan
arriba el senyal que tots els pares i mares esperaven
pacientment.

Adéu família

Llampuga, llampega

ISBN: 978-84-940802-7-2
194 pàgines / Preu 9 €
Format 14 ×20 cm

Autora: Maria Jesús Bolta
Il·lustradora: Júlia Cejas

Dolça es troba davant d’un entrebanc, la separació
dels pares li provoca un munt d’incerteses. Encara
com la seua padrina sempre està disposada a
ajudar-la i, per mitjà de la música, la màgia i
l’esport descobrirà que pot ser feliç i continuar
creixent.

Autor: Miquel Puig
Il·lustradora: Xulia Vicente

1r cicle d’ESO

ISBN: 978-84-16394-51-7
168 pàgines / Preu 12,5 €
Format 14 ×20 cm
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Unes vacances de profit
Teresa Broseta

Tina i els seus amics passaran les vacances de Pasqua al mas
de Rosell, la casa immensa dels iaios. En set dies viuran un fum
d’experiències i faran descobriments
inesperats, veuran com la vida alça el bull
i tastaran els plats saborosos
que es preparen a la cuina
de les fades de Neleta.
Uns dies ben farcits
d’aventures i d’hàbits
saludables.

Unes vacances de profit

Autora: Teresa Broseta
Il·lustrador: Carlos Corredera
1r cicle d’ESO

ISBN: 978-84-940802-8-9
164 pàgines / Preu 9 €
Format 14 ×20 cm

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.

Els mons de Laia

Autor: Miquel Puig
Il·lustrador: Marc Bou
1r cicle d’ESO

ISBN: 978-84-943130-6-6
112 pàgines / Preu 10,5 €
Format 16 ×20 cm

El savi rei boig

Una aventura molt peluda

Empar de Lanuza / Paulapé

Elisabet Roig / Javier Lacasta

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.

El savi rei boig

ISBN: 978-84-17497-83-5
160 pàgines / Preu 11,9 €
Format: 14,5 × 20 cm

Empar de Lanuza / Paulapé

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 tallarli 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
112 pàgines / Preu 10,9 €
Format: 14,5 × 20 cm

1r cicle d’ESO
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Les mares de Valèria

Joana Cordons i la Colla Perduda

Enric Lluch / Carlos Lluch

Paula Ferrer i Molina / Julio Antonio Blasco

Premi de Literatura Infantil de Meliana

III Premi de Narrativa Infantil Enric Lluch Ciutat
d’Algemesí.

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». 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.

Les mares de Valèria
Enric Lluch / Carlos Lluch

ISBN: 978-84-17497-88-0
80 pàgines / Preu 10,9 €
Format: 14,5 × 20 cm

1r cicle d’ESO

T’agradaria conéixer 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 A. Blasco

ISBN: 978-84-17497-77-4
96 pàgines / Preu 10,9 €
Format: 14,5 × 20 cm

1r cicle d’ESO

Ànimes de cotó-en-pèl

Una família de por

Enric Lluch / Pablo Olivero

Francesc Gisbert / César Barceló

Carles i la seua família acaben de mudar-se al poble. Els seus
pares i els mestres intentaran facilitar-li la integració, ja que
Carles és un xiquet amb diversitat. Però, qui aconseguirà ajudar-lo
serà un misteriós vell anomenat Tobies, amb qui aprendrà a fer
màgia i a entendre les limitacions i valorar les virtuts que tots
tenim.

Aquesta és la història de Rut i la seua família, més pobres que
les rates. Sobreviuen com poden i dormen en una furgoneta. Una
nit, descobreixen una casa misteriosa, la Casa de les Tres Torres,
a primera vista abandonada, i decideixen instal·lar-s’hi. Aquella
casa no es troba tan buida com es pensaven i hauran d’aprendre
a compartir-la amb una altra família de monstres.

Una família de por

Ànimes de cotó en pèl
Enric Lluch / Pablo Olivero
ISBN: 978-84-18762-00-0
88 pàgines / Preu 9,5 €
Format: 14,5 × 20 cm
1r cicle d’ESO

Francesc Gisbert / César Barceló
Disponible en castellà
Almas de algodón
ISBN: 978-84-933563-7-8

ISBN: 978-84-16394-55-5
138 pàgines / Preu 9,95 €
Format 14,5 x 21 cm
1r cicle d’ESO

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

La colla U

Centre Comercial l‘Oblit

Jaume Monzó / Miguel Á. Giner Bou

Purificació Mascarell / Laura Pérez

El dia del seu aniversari Guillem té un lleuger accident en una
partida de pilota. Sembla que no li ha passat res, però aquest
fet despertarà un secret que feia molts anys que estava
adormit. Guillem adquirirà unes sorprenents noves capacitats
i descobrirà que no està sol. Aquest és l’origen de la colla U, la
història d’uns joves que hauran d’assumir una missió fonamental
per la continuïtat del món tal i com el coneixem. A més, la colla
U haurà d’aprendre que unes grans capacitats, també impliquen
unes grans responsabilitats.

Dos germans amb una vida perfecta, o no tant, han perdut
el peüc que els havia fet la iaia Filomena abans de morir i
decideixen escapar-se de casa per mirar de trobar-lo. Però, on
van a parar les coses que perdem o que oblidem? L’aventura els
farà conéixer botiguers estrambòtics, productes impensables
i xiquets molt diferents. Una reflexió sobre els excessos
consumistes i la falta d’afecte.

La colla U

Jaume Monzó / Miguel Á. Giner Bou

ISBN: 978-84-17497-41-5
144 pàgines / Preu 10,9 €
Format 14,5 x 21 cm
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Centre Comercial l‘Oblit

Purificació Mascarell / Laura Pérez
1r cicle d’ESO

ISBN: 978-84-16394-96-8
88 pàgines / Preu 9,5 €
Format 14,5 x 20 cm

Fora de joc

L’illa dels records

Vicent J. Climent / Rafa Morata

Marta Julià

Alícia busca amics per formar un equip de futbol. És
fonamental tenir clares les 4-E: esforç, entrenament,
esportivitat i equip. És imprescindible ser un bon company i
tindre ganes de passar-s’ho bé. No és indispensable tindre un
aspecte atlètic ni una gran qualitat tècnica.

El vent s’està enduent la memòria de l’àvia. I l’Eulàlia decideix
pujar a la barca del pare, amb l’àvia al costat, i navegar fins
a l’illa dels records per recuperar-la. Però al mar es trobaran
amb els pirates de records, que també volen arribar-hi. Aquest
viatge suposarà molt més del que l’Eulàlia s’havia imaginat.

Fora de joc és un llibre per aprendre a ser millors esportistes, i
millor persones.

L’illa dels records

Marta Julià / Gemma Capdevila

Fora de joc

Vicent J. Climent / Rafa Morata

ISBN: 978-84-937938-6-9
128 pàgines / Preu 9 €
Format 14,5 x 21 cm
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ISBN: 978-84-17497-18-7
88 pàgines / Preu 9,9 €
Format 14,5 x 20 cm

Disponible en castellà:
La isla de los recuerdos
ISBN: 978-84-17497-19-4
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La història autèntica
de la mosca de la tele

Clàudia i l’esperit
de la muntanya

Maria Solar / Ana Francisco / Jorge Vázquez

Maria Josep Picó / Xavi Sepúlveda

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.

Un accident inesperat ha allunyat Clàudia durant uns dies del
seu paradís a la ciutat. El poble dels seus avis, enmig de la
muntanya, és el lloc on haurà de passar unes setmanes sense
videojocs ni cobertura d’Internet. Però encara desconeix les
aventures i intrigues que s’amaguen en aquell indret.

La història autèntica
de la mosca de la tele
Maria Solar / Ana Francisco /
Jorge Vázquez
1r cicle d’ESO

ISBN: 978-84-16394-11-1
96 pàgines / Preu 9,5 €
Format 14,5 x 21 cm

Clàudia i l’esperit
de la muntanya
Maria Josep Picó /
Xavi Sepúlveda
1r cicle d’ESO

ISBN: 978-84-18762-01-7
96 pàgines / Preu 9,5 €
Format 14,5 x 21cm

POESIA

L’illa infinita
Muriel Villanueva / Noemí Villamuza

Vull ser lliure

Premi Ciutat de Dénia

Andreu Galan i Martí / Morad Abselam

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 podrà esbrinar el passat, descobrir
un ésser fantàstic i estrényer els llaços amb les persones que
l’envolten. Que no deu ser l’illa molt més gran del que sembla?

És cosa sabuda que sols la fam, l’amor, la set fan humana una
persona. O que aquell qui no estima no pot ser feliç. Aquest és un
llibre que navega pell endins, allà on tot és tendre, ocult, secret,
abstracte, per mirar de pouar tot aquest renou interior
i posar-li nom en forma de paraules. Potser és un bon grapat de
preguntes, potser és un bon grapat de propostes. Les respostes,
ara sí, només són per a aquells que volen ser lliures.

L’illa infinita

Muriel Villanueva / Noemí Villamuza
ISBN: 978-84-17497-57-6
88 pàgines / Preu 10,9 €
Format 14,5 x 21cm

Disponible en castellà
La isla infinita
ISBN: 978-84-17497-71-2

1r cicle d’ESO

Fina Casalderrey / Francisco Castro
Patricia Castelao
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.

Fina Casaderrey / Francisco
Castro / Patricia Castelao
Traductor: Francesc Gisbert

ISBN: 978-84-16394-10-4
78 pàgines / Preu 9,5 €
Format 14,5 x 21cm

1r cicle d’ESO

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?

Josep Vicent Galan /
Marina Álvarez-Dardet
1r cicle d’ESO

ISBN: 978-84-17497-27-9
56 pàgines / Preu 9,9 €
Format 16 × 20 cm

Qui no sap riure no sap viure
Andreu Galan / Luis Demano
Premi Atrapallibres
Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians
Romanços i cançons, raps gastronòmics, enverinalles amb molta
tralla, aranyes pissiganyes, pins que rapegen, aquelarres secrets...
Heus ací 21 poemes per a infants de totes les edats, amb l’eix comú
de la rialla i la diversió, en què es barreja el sentit de l’humor i la
cultura popular amb un tracte exigent del vers i les paraules.

Qui no sap riure no sap viure
Andreu Galan / Luis Demano

ISBN: 978-84-941757-5-6
Format: 16 × 20 cm.
Pàgines: 64 / Preu: 9 €

1r i 2n cicle d’ESO

Maira i la nina que espanta la por

Maira i la nina que
espanta la por

Andreu Galan i Martí / Morad Abselam
1r i 2n cicle d’ESO

El nen gos

El nen gos

Vull ser lliure

ISBN: 978-84-17497-58-3
72 pàgines / Preu 10,9 €
Format 14,5 x 21 cm

Paraulotes de les fines
Pep Molist / Òscar Julve
Premi Atrapallibres
Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians
De petita, a la Fina Capa Liles sempre li havien recordat que no es
podien dir paraulotes. Ella no n’havia pronunciat mai cap. Però, al
seu voltant, era tota una altra cosa. Aquest llibre regala als lectors
un recull complet de les paraulotes que la senyora Capa Liles va
caçar al vol durant tota la seva vida i que ha convertit en poemes.

Paraulotes de les fines
Pep Molist / Òscar Julve
1r i 2n cicle d’ESO

ISBN: 978- 84-16394-68-5
Format: 16 × 20 cm
Pàgines: 64 / Preu: 9 €

POESIA

La vida que creix
Marc Granell

L’ofici que més
m’agrada

Joan Salvat-Papasseit
Vosaltres sabeu què és guardar
fusta al moll? Heu tastat la
sang de la magrana? Els versos
de Salvat-Papasseit us
portaran pels racons d’una
ciutat quan es lleva, a uns
vaixells pirates, als braços de
qui estimeu i a la nit màgica
d’una revetlla
de Sant Joan, tot alhora.

La poesia creix com la vida, que és un llarg camí. La poesia
ens commou, ens parla de la terra que ens envolta, ens ajuda a
estimar i a revoltar-nos contra la injustícia, contra la falta de
llibertat.
La vida que creix és una tria de poemes de Marc Granell,
un dels autors més estimats, respectats i llegits en la nostra
llengua.

La vida que creix

Autor: Marc Granell
Il·lustradora: Paulapé
Tots els nivells

L’art antic del crit escrit

ISBN: 978-84-941757-3-2
58 pàgines / Preu 8,8 € / Format 16 × 20 cm

ISBN: 978-84-941757-4-9
60 pàgines / Preu 8,8 € / Format 16 × 20 cm

Autor: Josep Piera
Il·lustradora: Amaia Arrazola

Tots els nivells

Tan petita i ja saps…

Maria-Mercè Marçal

Tan petita i ja saps… és un recull de versos que parlen de jocs,
de bruixes, de parets i de llunes, un cant il·luminat a la vida on
es fonen cançó i il·lusió.
Maria-Mercè Marçal és sens dubte la poeta més important del segle XX en
llengua catalana, i una de les escriptores que ha deixat
i manté una petja més intensa i vigent en els lectors actuals.

Josep Piera ens
convida a viatjar
pels seus poemes, a
experimentar el goig
de descobrir llocs amb
la mirada atenta, i
a viure l’aventura de
conéixer-se u mateix.

L’ofici que més m’agrada

Autor: Joan Salvat-Papasseit
Il·lustradora: Eli M. Rufat

ISBN: 978-84-16394-09-8
56 pàgines / Preu 9 €
Format 16 × 20 cm

L’art antic del crit
escrit
Josep Piera

Tots els nivells

La vida contada a
un nen del veïnat
Vicent Andrés Estellés

La vida batega en la poesia de Vicent Andrés
Estellés. Amb aquests versos podem assaborir els
xicotets plaers de cada dia, com ara menjar-nos
un pimentó torrat o olorar el pa acabat de coure.
Però també ens endinsem en l’amor i la mort,
perquè formen part de la vida.
La vida contada a un nen del veïnat és un cant a
la gent del carrer, al país, a la terra i a la nostra
llengua.

La vida contada a un nen del veïnat
Tan petita i ja saps...

Autora: Maria-Mercè Marçal
Il·lustradora: Marta Altés
Tots els nivells

ISBN: 978-84-943130-7-3
56 pàgines / Preu 9,5 €
Format 16× 20 cm

Autor: Vicent Andrés Estellés
Il·lustrador: Miguel Àngel Díez

ISBN: 978-84-939445-5-1
64 pàgines / Preu 8,8 € / Format 16 × 20 cm
Tots els nivells

CAvallers

PurifIcAció MasCArell
Fins a quin punt estaries disposat a jugar-te la pell
per salvar un amic? Quin valor li 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?
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.

Tot s’hi val en la investigació científica?
Quins són els límits en què l’ètica ha de prevaldre
sobre la ciència? Es poden subvertir les lleis de la
naturalesa sense conseqüències?
   Griffin, el protagonista de L’home invisible, és
un científic obsedit per trobar la fórmula de la
invisibilitat que, esperonat pels malvats Moriarty
i Hynkel, no s’està de passar per damunt de
qualsevol per aconseguir el seu propòsit. Glòria,
la seua promesa, desesperada, demana ajuda
al detectiu Sherlock Holmes i el seu inseparable
doctor Watson. Aconseguirà el poder redemptor
de l’amor véncer el despropòsit de l’ambició
desmesurada?
   A L’home invisible, Rodolf Sirera, a partir de
l’obra homònima d’H. G. Wells, ens regala un
homenatge a la literatura fantàstica i d’aventures,
mentre ens adverteix de la supèrbia d’una
societat que pensa que té dret a tot i que ho pot
aconseguir.

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».

Cavallers

Autora: Purificació Mascarell
2n cicle d’ESO i Batxillerat

ISBN: 978-84-17497-37-8
88 pàgines / Preu 10,95 €
Format 15 × 21 cm

L’home invisible

Autor: Rodolf Sirera
1r i 2n cicle d’ESO

ISBN: 978-84-18762-17-8
88 pàgines / Preu 10,95 €
Format 15 × 21cm

Una combinació perfecta de

narrativa i còmic
Després de l’aventura amb suposats fantasmes en El
misteri de la mansió cremada, Anna Dèdalus s’enfronta a
una nova prova encara més difícil i misteriosa amb éssers
vinguts de més enllà de l’univers.

Un misteriós militar, amb marcat accent rus
o alemany, vol contractar la jove detectiu
Anna Dédalus perquè l’ajude a revelar
l’enigma del pas Diàtlov on, en 1956, nou
joves excursionistes van perdre la vida en
circumstàncies estranyes.
Però, voldrà complicar-se en una nova aventura
a la neu després de perdre’s pels Andes
argentins? I, el més important, què ha passat
amb els pares d’Anna? I amb els Mulligan?

Un avió s’ha estavellat als Andes i la tripulació ha
desaparegut. Éssers de més de dos metres d’altura amb
una estranya llum al cap han sigut albirats per la zona. La
policia argentina està desesperada i ha reclamat l’ajuda
de la jove detectiu per a intentar resoldre el misteri, però
també ella ha desaparegut en estranyes circumstàncies i
ara ningú sap on està…
Fins que apareix un dels seus quaderns.

La paradoxa de Fermi

Autor: Miguel Ángel Giner Bou
Il·lustradora: Susanna Martín
1r i 2n cicle d’ESO

ISBN: 978-84-17497-42-2
144 pàgines / Preu 13,5 / Format 17 x 24 cm
Disponible en castellà:
La paradoja de Fermi
ISBN: 978-84-17497-43-9

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 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.

El misteri de la muntanya Morta
Autor: Miguel Ángel Giner Bou
Il·lustradora: Susanna Martín
1r i 2n cicle d’ESO

ISBN: 978-84-17497-93-4
192 pàgines / Preu 14,5 € / Format 17 × 24 cm
Disponible en castellà:
El misterio de la montaña Muerta
ISBN: 978-84-17497-94-1

El misteri de la mansió cremada
Autor: Miguel Ángel Giner Bou
Il·lustradores: Núria Tamarit
i Xulia Vicente

1r i 2n cicle d’ESO

ISBN: 978-84-16394-05-0
104 pàgines / Preu 13,5 € / Format 17 × 24 cm
Disponible en castellà:
El misterio de la mansión quemada
ISBN: 978-84-16394-06-7

NOVEL·LA GRÀFICA

El Segle d’Or
valencià
Cristina Durán / Miguel Á. Giner Bou
El pensament humanista del Renaixement arriba a
València al començament del segle xv. De tot Europa
comencen a vindre arquitectes, escriptors, pintors i, potser
el més rellevant, un nou ofici que tindrà una importància
vital per al desenvolupament de la humanitat: la impremta.
   En aquest ambient d’esplendor, un jove de Gandia, amant
de les lletres, viatja a València disposat a aprendre l’ofici
d’impressor. A la ciutat coneixerà alguns dels grans poetes
del nostre Segle d’Or, com ara Joan Roís de Corella o Jaume
Roig. I, qui sap, potser també hi trobarà l’amor dela seua vida.

El Segle d’Or valencià

Autor: Miguel Á. Giner Bou
Il·lustradora: Cristina Durán

Operística
Kyo Maclear / Byron Eggenschwiler
S’acosta el final de curs i la Charlie ha de trobar la seua cançó
perfecta per a un treball de la classe de música. Però li costa
concentrar-se, perquè no pot deixar de fixar-se en el seu company
de classe Emile ni de preguntar-se per en Luka, que ha deixat d’anar
a escola. Aquesta primera novel·la gràfica de Kyo Maclear i Byron
Eggenschwiler capta a la perfecció l’enorme dramatisme de l’institut,
l’amistat, l’assetjament escolar, els primers enamoraments i l’òpera.

Operística

Kyo Maclear / Byron Eggenschwiler
2n cicle d’ESO i Batxillerat

A prova d’aigua
Una vegada acabats els estudis, una jove gota d’aigua està ja
preparada per a la seva tasca. Però el primer dia de treball perd
de vista el seu grup i es desperta en un lloc desconegut. Haurà de
reunir valor per intentar complir la seua comesa i descobrir qui és
l’esmunyedís foraster que ho posa tot potes enlaire.

Un os al Marroc

Lluc Silvestre / Mr. Ed

IV PREMI VALÈNCIA DE NOVEL·LA GRÀFICA

Un os al Marroc és un diari interessant i divertit sobre com
es crea un festival de música al Marroc. El relat en primera
persona de Lluc Silvestre va molt més enllà: és un assaig
amè sobre la música i la indústria musical, sobre la barreja
sonora i cultural, i també és una reflexió necessària sobre
els estereotips «nosaltres» i «els altres». Tot això queda
magistralment plasmat pels dibuixos de Mr. Ed, que
converteixen Un os al Marroc en un desbordant calidoscopi
gràfic.
Paco Roca

Disponible en castellà
A prueba de agua
ISBN: 978-84-123716-3-5

A prova d’aigua
Anémona de Río

2n cicle d’ESO i Batxillerat

ISBN: 978-84-123716-6-6
120 pàgines / Preu 19,9 €
Format 19 × 26 cm

ISBN: 978-84-123716-2-8
Format: 17 × 24 cm
Pàgines: 92 / Preu: 10,9 €

1r cicle d’ESO

Temporada de collita
Ángel Abellán / Alba Flores
III PREMI VALÈNCIA DE NOVEL·LA GRÀFICA

Juli, una universitària perduda i desmotivada, acaba de ser
contractada en una fàbrica de conserves. Allí coneixerà un grup
ben divers de companyes de treball amb qui establirà una profunda
relació d’amistat i solidaritat.

Disponible en castellà
Un oso en Marruecos
ISBN: 978-84-123716-7-3

Autor: Lluc Silvestre
Il·lustrador: Mr. Ed

Disponible en castellà
Operística
ISBN: 978-84-123716-5-9

Anémona de Río

ISBN: 978-84-18762-26-0
56 pàgines / Preu 12,5 €
Format 19 ×26,5 cm

1r i 2n cicle d’ESO

Un os al Marroc

ISBN: 978-84-123716-4-2
160 pàgines / Preu 15,95 €
Format 17 × 24 cm

Disponible en castellà
Temporada de melocotones
978-84-17497-97-2

Temporada de collita
Ángel Abellán / Alba Flores

2n cicle d’ESO i Batxillerat

ISBN: 978- 84-17497-96-5
Format: 24 ×17 cm
Pàgines: 128 / Preu: 18 €
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