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Aquest llibre té ulls, i una portada irresistible. Els 
dos protagonistes d'aquesta aventura 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 molt més escenes. 

Autor: Anders Arhoj
ISBN: 978-84-16394-69-2 
PVP: 15,5 
Format: 34,9x24,5 
Pàgines:40

Novetat 
 Àlbum il·lustat 



Qui és el Grotlin? Quin misteri s'amaga darrere 
d'aquest curiós nom? Aquests i altres misteris 
s'amaguen en el nou àlbum il·lustrat de Benji 
Davies. 

 La petita Rubi escolta un so sota del seu llit, i 
això desperta 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 rapida i llista que 
alguna cosa està tramant. 

Autor: Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-76-0 
PVP: 15,9 
Format: 21x19 
Pàgines: 32

Novetat  
 Àlbum il·lustrat 
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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.  

Autor: Xavi Simó i Roger Simó 
ISBN: 978-84-16394-83-8 
PVP: 14,9 
Format: 25x24 
Pàgines:40

Novetat  
 Álbum il·lustrat 
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Dels creadors del supervendes "El dia que 

que le sceres de colors van dir prou" arriba 

un nou llibre de cartró per a descobrir el 

meravellós món dels colors als joves lectors 

Autor: Oliver Jeffers i Drew Daywalt 

ISBN: 978-84-16394-86-9 

PVP: 10,5

Format.: 18x18 cm. Tot cartró 

Pàgines:18

Novetat  

Llibre de cartró 

Llibres de cartró de qualitat per a primers 

lectors amb les il·lustracions del 

bestseller Oliver Jeffers 



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. 

Autor: Oliver Jeffers i Drew Daywalt 

ISBN: 978-84-16394-88-3 

PVP: 10,5 

Format: 18x18 cm. Tot cartró 

Pàgines:18

Novetat  

Llibre de cartró 

Llibres de cartró de qualitat per 

als primers lectors amb les 

il·lustracions del bestseller Oliver Jeffers



E L  S E N Y O R  T I G R E  

E S  T O R N A  

S A L V A T G E  

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-salvatge. Així, un dia 

decideix fer les coses d'una altra manera. 

Autor: Peter Brown 

ISBN: 978-84-16394-85-2 

PVP: 14,9 

Format: 24,5x24,5 

Pàgines:48

Novetat  

 Álbum il·lustrat 
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Un dels autors més venuts a tot el món, 
Mo Willems, ens porta una nova 
aventura del colom.  A la primera pàgina 
el lector rep un encàrrec molt especial 
"Em pots ajudar a que aquesta colom no 
se'n vaigi 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. 

Autor: Mo Willems
ISBN: 978-84-16394-81-4 
PVP: 14,5 
Format: 22,5x22,5 
Pàgines:40

Novetat  
 Álbum il·lustrat 

l



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. 

Autor: Francesc Gisbert
ISBN: 978-84-16394-78-4 
PVP: 12,5 
Format: 15x21 
Pàgines:192

Novetat  
 Trencadís-Juvenil  

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…  

Francesc Gisbert Muñoz 
(Alcoi, 1976) és professor 
de llengua i literatura i 
doctor en Filologia per la 
Universitat d’Alacant. És 
un dels nostres autors de 
major èxit de vendes i de 
lectors, amb més de 
quaranta llibres i 
nombrosos premis. 
Col·labora habitualment en 
mitjans de comunicació 
amb articles de divulgació 
literària, cultural i 
antropològica. 



Autor: Homer
Traducció: Víctor Labrado
ISBN: 978-84-16394-90-6 
PVP: 12,5 
Format: 15x21 
Pàgines:192

Novetat  
 Trencadís-Juvenil  

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 lla 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. Víctor Labrado és 
l’autor d’aquesta versió que fa viure al 
lector l'emoció i la grandessa  d’aquesta 
obra mestra de la literatura universal. 

Víctor Labrado (Sueca 1956), narrador i 
assagista, és autor de novel·les sense ficció com 
són La mestra (1995), La guerra de quatre (2002) 
o No mataràs (2015). Ha escrit també sobre la 
tradició oral valenciana –Llegendes valencianes 
(2007) i Llegendes de la ciutat de València 
(2009)– i sobre aspectes de la nostra història 
literària: El segle valencià (2009) i Tirant, l’heroi 
fràgil (2014). 



Autora: Alice Keller
Edat Recom.: A partir de 6 anys
ISBN: 978-84-16394-74-6 
PVP: 8 euros 
Format: 14,5x20 
Pàgines 64

Novetat  
 El maquinista- Infantil 

Al galliner dels Bota-séquies n’ha passat 
una de ben grossa! Però què? Contada 
en secret, de bec en bec, la notícia ha 
arribat a totes les gallines del veïnat. El 
que s’explicava era tan, però tan terrible, 
que totes s’han esvalotat. Del disgust 
no s’han escapat ni els galls. Els diaris 
ho han acabat publicant. I tot per una 
ploma! Però de bec en bec, el missatge, 
ja sabem com són aquestes coses, s’ha 
anat transformant. La història d’una 
ploma caiguda accidentalment, després 
d’haver estat explicada per unes 
quantes gallines, ha acabat esdevenint 
un misteri amb diverses morts.   

Alice Keller, l’autora d’aquesta faula ha trobat el 
to, senzill, intel·ligent i irònic, que la il·lustradora 
Veronica Truttero ha sabut interpretar, per 
denunciar la natura crèdula de la gent, capaç 
d’empassar-se tot allò que els expliquen sense 
el més mínim interés en contrastar-ne la veritat. 
I alhora la complicitat amb què les notícies 
escabroses es difonen magnificades pels 
transmissors. 

De bec en bec desenvolupa un tema de molta 
actualitat, la difusió de notícies falses (fake 
news) que, tot i que, sovint es demostra que 
eren mentida, en ben pocs casos la rectificació 
arriba a tenir la mateixa repercussió mediàtica i 
la notícia falsa és la que queda com a “veritat” 
en l’imaginari de bona part de la 
població.història d’una ploma caiguda 
accidentalment, després d’haver estat explicada 
per unes quantes gallines, ha acabat esdevenint 
un misteri amb diverses morts.   





Quin misteri s’oculta darrere d’una infantil 

pintada de ninots ballant? Què fa el carboncle 

blau robat a la comtessa de Morcar en el pap 

d’una oca nadalenca? Com s’ha comés 

l’assassinat de la senyoreta Julia Stoner si 

l’habitació on dormia resultava inaccessible? 

Per què la conducta del professor Presbury ha 

patit un canvi tan brusc que, fins i tot, el seu 

estimat gos li tem? 

La màquina d’enraonar de Holmes es posa en 

funcionament i l’emoció del lector es dispara. 

Watson ha rebut un telegrama: “Vinga ara 

mateix si li va bé. Si li va malament, vinga 

igualment”. Com no? Tots ens llancem a 

l’aventura amb Sherlock Holmes.

Autor: Arthur Conan Doyle

Traducció: Victor Labrado

Edició: Purificació Mascarell

ISBN: 978-84-16394-27-2 

PVP: 12,5 

Format: 15x21 

Pàgines:198

Novetat  

 Trencadís 

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 

millors relats signats per Arthur Conan 

Doyle i protagonitzats per l’investigador 

de Baker Street i el seu fidel Watson.  

Retrobem-nos amb el Holmes original, 

amb la matriu que ha fet possible totes les 

gojoses variants dels segles XX i XXI.  

Un clàssic revisat i traduït la nostra 

llengua.  



El nou treball de Dani Miquel ens porta  a 

fer un recorregut musical i visual per la 

nostra tradició dels personatges de por. 

El Butoni, La Quarantamaula, Els 

gegants, L'home dels nassos faran 

 cantar, ballar i disfrutar a menuts i grans. 

Però, en aquest nou treball també hi ha 

espai per a les noves pors com el bulling, 

i altres situacions complicades que els 

infants han de superar i que amb la 

música poder fer front.  

Autor: Dani Miquel 

Il·lustrador: Joanra Estellés

ISBN: 978-84-16394-92-0 

INCLOU CD

PVP: 20 euros 

Format: 24,5x24,5 

Pàgines:48

Novetat  

 Llibre Disc 
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Gràcies


