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MAJ

A PARTIR DE 2 ANYS

llibres de cartó
Llibres dirigits per als més menuts i menudes amb l’objectiu 
de començar a estimar els llibres i la lectura.

Cada llibre: 20 pàg. / 10,95 €

Sèrie de llibres de cartó 
protagonitzada per 
Minimoni, l’entranyable 
personatge de De quin color 
són els besos?

Tinc por!
978-84-1358-182-8 

Babymoni té por d’algunes 
coses. De les aranyes, dels 
trons, de l’obscuritat... Tindre 
por és normal. I no passa res!

M’enfade!
978-84-1358-255-9

Què li passa a Babymoni? 
Per què s’ha enfadat? Com 
s’ho faran la mare i el pare 
perquè es desenfade?

L’hora del bany!
978-84-1358-426-3

És l’hora del bany i 
Babymoni es prepara. Què 
li deu fer falta? Aprén amb 
Babymoni a rentar-te bé i... 
a jugar!

Hola!
978-84-1358-135-4

Babymoni diu «Hola!» al 
gos, al gat, als peixets. Com 
li contestaran? Aprén el so 
que fan els animals i passa-
t’ho d’allò més bé!

On està l’osset?
978-84-1358-136-1

Babymoni s’ha banyat, ha 
pres el bibe i ja està a punt 
per a anar a dormir. Però li 
falta alguna cosa. L’osset! On 
deu estar? Ajuda Babymoni 
a trobar-lo i... bona nit!

A dinar!
978-84-1358-181-1 

És l’hora de dinar i 
Babymoni vol aprendre a 
parar taula. L’ajudes? Ha 
de preparar els plats, els 
coberts, les estovalles... No 
pot faltar-li res!

Arrepleguem!
978-84-1358-256-6 

Babymoni s’ho ha passat 
d’allò més bé jugant, però 
ara toca arreplegar els 
joguets. Però tots, eh? No ens 
en podem deixar cap ni un!
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A PARTIR DE 2 ANYS

Els animals (menuts) 
també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustracions: Ionit Zilberman
20 pàg. / 12,95 €
978-84-1358-368-6

Laura pregunta a son pare si 
els animals menuts també es 
tiren pets. Sí, i poden ser molt 
pudents!

Les princeses (menudes) 
també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustracions: Ionit Zilberman
20 pàg. / 12,50 €
978-84-9026-339-6

El pare de Laura va obrir el llibre secret de 
les princeses i va contar a la seua filla una 
cosa que no sabia... Descobreix l’adaptació 
per als més menuts de tot un clàssic. 

De quin color són els besos?
Rocio Bonilla
24 pàg. / 12,50 €
978-84-9026-906-0

Adaptació en cartó del superèxit de 
Rocio Bonilla.

imp
imp

imp

Què et passa, bebé?
Bea Taboada
Il·lustracions: Dani Padrón
24 pàg. / 12,50 €
978-84-1358-295-5

A vegades la meua germana bebé 
té trons al cap. Té por? Té son? Està 
enfadada? Què farem perquè ella 
també tinga arcs de Sant Martí al cap?

El meu primer llibre d’emocions
Radka Píro
Il·lustracions: Ekaterina Gaigalova
12 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-184-2

A voltes ens enfadem i unes altres 
estem molt feliços. Com et sents tu ara 
mateix? Vine amb Joan a veure totes 
les coses que viu i com se sent.

Anem al rescat!
Lenka Chytilová
Il·lustracions: Ekaterina Gaigalova
12 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-183-5

Ratolí, el protagonista, mirarà de triar el 
que vol ser de major. Només té clar que 
vol ser útil i ajudar els altres animals.

I jo, on faig caca? 
Carine Fontaine
14 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-650-2

Tots, animals i persones, 
fem les nostres 
necessitats, però on? 
Estira les pestanyes i 
descobreix les caquetes 
dels amics que 
t’envolten. Amb orinal o 
sense, és molt divertit!

Puzzle Minimoni
Rocio Bonilla 

24,90 €
978-84-9142-453-6

Sis jocs en un per a estimular la creativitat 
en família. Inspirats en les aventures de 
Minimoni, aprendrem a seguir pistes, a 
construir torres, i moltes més coses!
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Una col·lecció concebuda perquè els xiquets i les 
xiquetes aprenguen a llegir d’una manera divertida i 
eficaç. Les lletres de l’alfabet s’incorporen gradualment 
perquè l’aprenentatge de la lectura siga un joc ple de 
sorpreses.

Textos: Teresa Soler  
Il·lustracions: Pablo Olivero
Cada llibre: 16 pàg. / 2,85 €
Obra completa: 68,40 € (inclou maletí de regal)
Majúscula 978-84-7660-963-7
Manuscrita 978-84-7660-962-0

manMAJ

1. Ui, ui, ui, Pep! (vocals)
(manusc.) 978-84-7660-881-4
(majús.) 978-84-7660-851-7

2. Pa i ou (p)
(manusc.) 978-84-7660-882-1 
(majús.) 978-84-7660-852-4 

3. El pi (l)
(manusc.) 978-84-7660-883-8 
(majús.) 978-84-7660-853-1 

4. Mèu! (m)
(manusc.) 978-84-7660-884-5 
(majús.) 978-84-7660-854-8 

5. La tia Mila (t)
(manusc.) 978-84-7660-885-2 
(majús.) 978-84-7660-855-5 

6. Sopem (s)
(manusc.) 978-84-7660-886-9 
(majús.) 978-84-7660-856-2 

7. La nina (n)
(manusc.) 978-84-7660-887-6 
(majús.) 978-84-7660-857-9 

8. El teuladí (d)
(manusc.) 978-84-7660-888-3 
(majús.) 978-84-7660-858-6 

9. El colom de la pau (h, ca, co, cu)
(manusc.) 978-84-7660-889-0 
(majús.) 978-84-7660-859-3 

10. L’home del bastó (b)
(manusc.) 978-84-7660-890-6 
(majús.) 978-84-7660-860-9 

11. Rentant la roba (r forta)
(manusc.) 978-84-7660-891-3 
(majús.) 978-84-7660-861-6 

12. La carta de Lupe (r fluixa)
(manusc.) 978-84-7660-892-0 
(majús.) 978-84-7660-905-7 

13. Bufant, bufant (f, qu)
(manusc.) 978-84-7660-893-7 
(majús.) 978-84-7660-906-4 

14. El llop i l’ovelleta (ll, v)
(manusc.) 978-84-7660-894-4 
(majús.) 978-84-7660-907-1 

15. El caragol (ga, go, gu)
(manusc.) 978-84-7660-895-1 
(majús.) 978-84-7660-908-8 

16. La bruixeta (ix, ny)
(manusc.) 978-84-7660-896-8 
(majús.) 978-84-7660-909-5 

17. El centre comercial (ce, ci)
(manusc.) 978-84-7660-897-5 
(majús.) 978-84-7660-910-1 

18. Les formigues (gue, gui)
(manusc.) 978-84-7660-898-2 
(majús.) 978-84-7660-911-8 

19. La mestra Esperança  
(ça, ço, çu, so)
(manusc.) 978-84-7660-899-9 
(majús.) 978-84-7660-912-5 

20. Al zoo (s sonora, z)
(manusc.) 978-84-7660-900-2 
(majús.) 978-84-7660-913-2 

21. La màgia de llegir 
(ja, jo, ju, ge, gi)
(manusc.) 978-84-7660-901-9 
(majús.) 978-84-7660-914-9 

22. Una rata viatgera (tg, tj)
(manusc.) 978-84-7660-902-6 
(majús.) 978-84-7660-915-6 

23. Caputxeta Roja (x, tx, -ig)
(manusc.) 978-84-7660-903-3 
(majús.) 978-84-7660-916-3 

24. La pel·lícula del goril·la (l·l, -sc)
(manusc.) 978-84-7660-904-0 
(majús.) 978-84-7660-917-0 

A PARTIR DE 4 ANYS
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MAJ MAJman ANG

1. Vull un gelat
(majús.) 978-84-9026-149-1
(maj. + man.) 978-84-9026-159-0

2. Mal al queixal
(majús.) 978-84-9026-150-7
(maj. + man.) 978-84-9026-160-6

3. L’osset Pep
(majús.) 978-84-9026-151-4
(maj. + man.) 978-84-9026-161-3

4. Emili està malalt
(majús.) 978-84-9026-152-1
(maj. + man.) 978-84-9026-162-0

Contes breus de situacions quotidianes en dues versions 
(amb lletra majúscula i amb lletra majúscula i manuscrita) 
per a consolidar l’aprenentatge del procés lector. A més, 
els textos van acompanyats d’il·lustracions que ajuden els 
lectors i les lectores.

Textos: Teresa Soler, Maria Viu i Víctor Nado
Il·lustracions: Armand
Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €
Obra completa: 54 €
Majúscula 978-84-9026-157-6

5. La moto fantasma
(majús.) 978-84-9026-153-8
(maj. + man.) 978-84-9026-163-7

6. Perduda a la ciutat
(majús.) 978-84-9026-154-5
(maj. + man.) 978-84-9026-164-4

7. Vesprada de jocs
(majús.) 978-84-9026-155-2
(maj. + man.) 978-84-9026-165-1

8. On està Tom?
(majús.) 978-84-9026-156-9
(maj. + man.) 978-84-9026-166-8

Contes breus en dues versions (amb lletra majúscula i amb lletra majúscula 
i manuscrita) per a consolidar l’aprenentatge del procés lector. A més, els 
textos van acompanyats d’il·lustracions que ajuden els lectors i les lectores. 

Textos: Enric Lluch
Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €
Obra completa: 54 € (inclou maletí de regal)
Majúscula 978-84-9824-929-3
Majúscula + manuscrita 978-84-9824-930-9

1. El gos del iaio
Il·lustracions: Montse Tobella
(majús.) 978-84-9824-865-4
(maj. + man.) 978-84-15390-15-2

2. El colom coix
Il·lustracions: Jorge del Corral
(majús.) 978-84-9824-862-3
(maj. + man.) 978-94-15390-16-9

3. La lluna té fred
Il·lustracions: Óscar T. Pérez
(majús.) 978-84-9824-863-0
(maj. + man.) 978-84-15390-17-6

4. Pintant la casa
Il·lustracions: Fran Parreño
(majús.) 978-84-9824-867-8
(maj. + man.) 978-84-15390-18-3

5. La dent de Maria
Il·lustracions: Anna Clariana
(majús.) 978-84-9824-861-6
(maj. + man.) 978-84-15390-19-0

6. Elefants de colors
Il·lustracions: Jaume Vilanova
(majús.) 978-84-9824-866-1
(maj. + man.) 978-84-15390-20-6

7. A la fira
Il·lustracions: Pablo Tambuscio
(majús.) 978-84-9824-864-7
(maj. + man.) 978-84-15390-21-3

8. La cova
Il·lustracions: Jordi Villaverde
(majús.) 978-84-9824-868-5
(maj. + man.) 978-84-15390-22-0

MAJ MAJman ANG

A PARTIR DE 4 ANYS
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MAJ MAJman ANG

Contes breus en dues versions (amb lletra majúscula i amb 
lletra majúscula i manuscrita) per a consolidar l’aprenentatge 
del procés lector. A més, els textos van acompanyats 
d’il·lustracions que ajuden els lectors i les lectores. 

Textos: Enric Lluch
Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €

MAJ MAJman

A PARTIR DE 4 ANYS

Quin regal!
(maj.) 978-84-1358-201-6
(maj. + man.)  
978-84-1358-202-3

A Blai li han regalat uns patins 
pel seu aniversari. Vol estrenar-
los, però no sap patinar! Haurà 
de deixar-se ajudar per la seua 
germana Berta.

El llop ferotge 
(maj.) 978-84-1358-199-6
(maj.+ man.)  
978-84-1358-200-9

A Berta i a Blai els encanta 
llegir. Un dia obrin el conte de 
la Caputxeta i el llop ferotge ix 
al seu encontre. Què passarà?

1. A la piscina
Il·lustracions: Júlia Sardà
(majúscules) 978-84-9824-869-2
(maj. + man.) 978-84-9026-076-0

2. El clot misteriós
Il·lustracions: Miguel Ángel Díez
(majúscules) 978-84-9824-870-8
(maj. + man.) 978-84-9026-077-7

3. Fent fotos
Il·lustracions: Fernando Falcone
(majúscules) 978-84-9824-971-2
(maj. + man.) 978-84-9026-078-4

4. Vull un animalet
Il·lustracions: Subi
(majúscules) 978-84-9824-972-9
(maj. + man.) 978-84-9026-079-1

5. Pares forçuts
Il·lustracions: Horacio Elena
(majúscules) 978-84-9824-973-6
(maj. + man.) 978-84-9026-080-7

6. Perdut a l’estació
Il·lustracions: Iban Barrenetxea
(majúscules) 978-84-9824-974-3
(maj. + man.) 978-84-9026-081-4

7. La funció
Il·lustracions: Marta Montañá
(majúscules) 978-84-9824-975-0
(maj. + man.) 978-84-9026-082-1

8. La tele no funciona
Il·lustracions: Teresa Ramos
(majúscules) 978-84-15390-65-7
(maj. + man.) 978-84-9026-083-8

Dos germans que junts viuran milers d’aventures mentre ens 
transmeten valors com la confiança, la igualtat entre sexes, la 
no-violència, la superació de les pors, el respecte... En dues versions: 
amb lletra majúscula i amb lletra majúscula i manuscrita.

Ricardo Alcántara
Dibuixos: Montse Tobella
Cada llibre: 24 pàg. / 9,30 €

Els secrets de la Lluna
(maj.) 978-84-1358-489-8
(maj.+ man.)  
978-84-1358-490-4
Berta i Blai es pregunten on es 
deu amagar la Lluna quan es fa 
de dia. Per a descobrir-ho estan 
disposats a quedar-se desperts 
tota la nit per espiar-la.

Uuuhh! Un fantasma!
(maj.) 978-84-1358-373-0
(maj.+ man.) 
978-84-1358-372-3

Acompanya els germans en la 
seua nova aventura! Aquesta 
vegada amb fantasmes 
involucrats!
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Contes breus amb lletra majúscula 
i manuscrita per a consolidar 
l’aprenentatge del procés lector. A més, 
els textos van acompanyats d’il·lustracions 
que ajuden els lectors i les lectores.

Els deu primer títols també en versió 
bilingüe anglés-valencià.

Cada llibre: 24 pàg. / 6 € 
Obra completa: 120 €
(inclou maletí de regal)
978-84-7660-968-2

1. Víctor se’n va d’excursió 
Pasqual Alapont 
Il·lustracions: Armand 
978-84-7660-930-9
Anglés: 978-84-9824-502-8

2. Jo sóc jo
Fina Casalderrey 
Il·lustracions: Josep Vicó 
978-84-7660-931-6
Anglés: 978-84-9824-503-5

3. Amor a mar
Miquel Desclot 
Il·lustracions: Marta Balaguer 
978-84-7660-932-3
Anglés: 78-84-9824-504-2

4. Laura i els ratolins 
Agustín Fernández Paz 
Il·lustracions: Rocío del Moral 
978-84-7660-933-0
Anglés: 978-84-9824-505-9

5. El cap màgic
Josep A. Fluixà
Il·lustracions: Francesc Santana 
978-84-7660-934-7
Anglés: 978-84-9824-506-6

6. L’osset de Tània 
Teresa Gregori 
Il·lustracions: Anna Clariana 
978-84-7660-935-4
Anglés: 978-84-9824-786-2

7. El cavall
Gabriel Janer Manila 
Il·lustracions: Glòria Celma 
978-84-7660-936-1
Anglés: 978-84-9824-787-9

8. Una formiga original
Mariasun Landa
Il·lustracions: Pep i Marc Brocal 
978-84-7660-937-8
Anglés: 978-84-9824-788-6

9. La granota
Enric Lluch
Il·lustracions: Gerard Miquel 
978-84-7660-938-5
Anglés: 978-84-9824-789-3

10. El somni del llibre 
Vicente Muñoz Puelles 
Il·lustracions: Noemí Villamuza 
978-84-7660-939-2
Anglés: 978-84-9824-790-9

11. La bufanda verda 
Víctor Nado 
Il·lustracions: Margarita Menéndez
978-84-7660-940-8

12. Les coses que veig 
Maria Dolors Pellicer 
Il·lustracions: Olga Pérez 
978-84-7660-941-5

13. Pirata
Teresa Soler 
Il·lustracions: Esperança Martínez
978-84-7660-942-2

14. Els tres amics 
Mercé Viana 
Il·lustracions: Xan López Domínguez
978-84-7660-943-9

15. La bruixa sense trellat
Josep Gregori 
Il·lustracions: Avi 
978-84-7660-944-6

16. El secret de Cristina 
Pasqual Alapont 
Il·lustracions: Alberto Botella 
978-84-7660-945-3

17. Raquel té por
Agustín Fernández Paz 
Il·lustracions: Marina Seoane 
978-84-7660-946-0

18. La iaia de Rosa
Enric Lluch
Il·lustracions: Cristina Durán 
978-84-7660-947-7

19. Mira com sona 
Maria Dolors Pellicer 
Il·lustracions: Marie Nigot 
978-84-7660-948-4

20. Al parc
Patxi Zubizarreta 
Il·lustracions: Rebeca Luciani 
978-84-7660-949-1

MAJman

A PARTIR DE 4 ANYS

ANG
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La millor selecció de contes il·lustrats 
de gran format i a tot color.

Im-perfecte
Zuriñe Aguirre
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-424-9

Un gargot no és perfecte, com un 
cercle o un quadrat, però pot ser 
molt original. Perquè ser im-perfecte 
significa tindre l’oportunitat d’arribar 
a ser tot el que volem.

Refugiats
Ilan Brenman
Il·lustracions: Guilherme Karsten
24 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-496-6 

A través d’aquesta narració repleta de 
referències històriques, acompanyem 
el desplaçament de diverses famílies a 
diferents llocs al llarg del temps. Què 
les uneix? Què les separa?

El monstre de l’armari 
s’ha enamorat!
Antoine Dole
Il·lustracions: Bruno Salamone
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-423-2

Fa dies que el monstre de l’armari no 
toca de peus a terra perquè diu que té 
papallones a l’estómac, el cor li batega a mil 
per hora i no es concentra gens a classe.

Què és això de 
l’amor, Minimoni?
Rocio Bonilla
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-470-6 

De vegades Minimoni 
no entén els adults. 
Què és això de l’amor? 
Al llarg d’una sèrie de 
situacions, la xiqueta 
dona respostes 
enginyoses, divertides, 
tendres i ocurrents a 
aquesta pregunta.
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Quin comboi, amb el monstre 
de l’armari!
Antoine Dole
Il·lustracions: Bruno Salomone
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-286-3

El monstre de l’armari està envaint el 
fons del xicotet armari on s’ha instal·lat, 
i és hora que es moga... Aquest tercer 
àlbum, sempre tan divertit, parla als 
xiquets i les xiquetes de la seua faceta 
de «xicotet monstre». 

La fuga
Cristina Oleby
Il·lustracions: Pablo Pino
24 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-350-1

Durant 1.825 dies seguits, Narcís ha 
repetit el mateix número en el circ... 
i ja no pot més! Una història sobre 
la possibilitat de canviar el curs del 
destí, d’actuar amb llibertat i prendre 
decisions pròpies.

El bram 
Eoin McLaughlin
Il·lustracions: Polly Dunbar
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-416-4 

La Tortuga està enfadada. Volia escalar 
una roca, però ha caigut i s’ha quedat 
panxa cap amunt. I ara què? Sembla 
que tot el món sap què hauria de 
fer, però ella no està d’humor per a 
consells.

Quan esclata la 
tronada
Bea Taboada
Il·lustracions: Dani Padrón
24 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-387-7 

Ara és Àlex qui té trons al cap. A voltes, 
una tronada d’emocions li emboira la 
ment. Sembla impossible frenar-les, 
però la mare sap molt bé com se sent 
Àlex i què pot fer perquè torne a eixir 
l’arc de Sant Martí.

Jordi du els cabells llargs 
Paloma Muiña
Il·lustracions: Anna Clariana
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-365-5 

Jordi vol deixar-se els cabells llargs 
com la princesa del seu conte favorit. 
A la iaia no li agrada, però en classe 
els encanta. Jordi no sap si tallar-se’ls 
quan li arriben als genolls, però sí que 
té clara una cosa: seguirà el seu propi 
camí.

Una carta
Irene Verdú
Il·lustracions: Verònica Aranda
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-261-0

Un dia, el vent va trobar una carta 
perduda. La pluja havia esborrat les 
lletres del sobre, però la carta deia 
unes paraules precioses: «T’estime». La 
carta trobarà el seu destí en el Sr. Gat, 
sempre malhumorat i tancat a casa. 
Però, potser la força de les paraules 
podria canviar la seua vida... 

Videoconte

Videoconte

10



La colla dels 11
Rocio Bonilla
40 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-262-7

Com més llarga és l’espera, 
més forta és l’abraçada
Eoin McLaughlin
Il·lustracions: Polly Dunbar
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-260-3

Després de tant de temps, Eriçó no pot 
aguantar més sense abraçar la seua 
amiga Tortuga, però no la troba en cap 
lloc. On pot estar?

A voltes em sent 
menuda
Vanesa Martínez
Il·lustracions: Viv Campbell
24 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-186-6

Un conte sobre com les emocions 
que ens fan sentir xicotets es poden 
convertir en accions que ens fan sentir 
grans.

La sopa de Tomàs
Subi
24 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-196-5

Basada en un conte popular rus, 
aquesta història senzilla, narrada 
en vers i amb simpatia, ens recorda 
la importància de la col·laboració i 
l’amistat.

El pirata Pataxula
Bertomeu
Il·lustracions: Empar Bou
32 pàg. / 19,95 €
978-84-1358-212-2

La vida pirata és la vida millor! Aprén a 
llegir mapes, a navegar i a formar una 
tripulació amb Pataxula i la seua colla.

Quan Benjamí es va convertir en el peix número 11 
d’aquella colla, tot va canviar. Se sentia fort i respectat en 
companyia d’aquells nous amics. Però, els respectaven de 
veritat o només els tenien por?

Videoconte

Videoconte
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Fins que ens puguem 
abraçar
Eoin McLaughlin
Il·lustracions: Polly Dunbar
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-129-3

Eriçó i Tortuga no es poden abraçar, 
però saben que s’estimen, perquè hi ha 
moltes maneres de demostrar-ho... fins 
que ens puguem abraçar!

Gràcies. Història d’un veïnat
Rocio Bonilla
40 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-151-4

Gràcies a una avaria d’Internet, la vida 
del veïnat canviarà del tot. Gràcies a 
la valentia i la curiositat, els veïns i les 
veïnes arribaran lluny, molt lluny. I ho 
faran junts. Una història sobre com un 
xicotet detall pot millorar les nostres 
vides.

Què t’ha passat?
Josep Gregori
Il·lustracions: Seta Gimeno
24 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-158-3

Martí és un xiquet molt alegre, però 
últimament no va gens content a 
l’escola. Què li deu passar? Gràcies 
a l’àvia, la família entendrà què 
ocorre i buscarà la solució al col·legi. 
Una història tendra i valenta sobre 
l’assetjament escolar.

On va aquesta gent?
Fran Parreño i Gonçal López-Pampló
42 pàg. / 17,95 €
978-84-1358-048-7

Una al·legoria sobre la fragilitat de 
la llibertat i la vulnerabilitat de la 
democràcia basada en el poema de 
Martin Niemöller sobre la persecució 
nazi.

A voltes la mare té 
el cap ple de trons
Bea Taboada
Il·lustracions: Dani Padrón
24 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-092-0

A voltes la mare té trons en el cap: 
parla molt fort i amb les dents juntetes. 
Altres vegades té un arc de Sant 
Martí al cap: canta en el cotxe i em fa 
molts besos. Un relat que ens ajuda a 
entendre com funcionen les emocions 
i a gaudir-ne.

Videoconte Videoconte

PD

Els Garcia i el mur
Jaume Copons
Il·lustracions: Òscar Julve
40 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-194-1

Duna i Lluc Garcia són amics, però no 
sempre ha sigut així. Un conte il·lustrat 
sobre l’amistat, el respecte, la tolerància 
i la igualtat.
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Soc ferotge
Anya Damirón
Il·lustracions: Pablo Pino
48 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-091-3

Milo, un xicotet llop enjogassat i 
aventurer, creix pensant que un dia, de 
sobte, es convertirà en un llop feroç. 
Quan descobreix que això no passarà 
per art de màgia i que s’ha d’entrenar 
tot el dia com els altres llops de la 
manada, Milo es pregunta: potser hauré 
de deixar de ser com soc per a ser feroç?

Quin pardal!
Rocio Bonilla
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-394-5

Climent és un xiquet espavilat al qual 
un dia la seua veïna es queda mirant 
fixament i li diu: «Quin pardal que estàs 
fet!». Què ha volgut dir? Que s’assembla 
a un pardal? Aleshores, pot volar? 
Resoldre aquest misteri requerirà tot el 
seu enginy...

La cabra Serafina
Blai Senabre
Il·lustracions: Anna Font
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-089-0

Això era i no era una mare que tenia 
tres filles. Un dia els va dir que no 
baixaren al soterrani, però la seua 
curiositat va ser més forta i... nyam! Van 
descobrir que hi havia una cabra que 
se les menjava sense mastegar. Una 
versió actual d’un conte tradicional 
divertit i enginyós.

Iaios, piranyes i altres històries
Rocio Bonilla
40 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-999-2

Nico i el iaio Batiste van a pescar junts, 
comparteixen moments de lectura, 
parlen d’art, passegen en bicicleta i 
fan els deures de mates. Tot això quan 
no fugen d’un bon grapat de piranyes, 
clar!

Jordi i el drac
Aron Dijkstra
24 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-463-8

Una història diferent de cavallers i dracs 
que aposta per guanyar amics i no 
batalles. Així és com el petit Jordi es 
convertirà en un cavaller de llegenda, 
molt més estimat que temut.

Pastorets i pastoretes
Urbàlia Rurana
Il·lustracions: Fran Parreño
32 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-391-4

Un llibre-CD que presenta catorze 
cançons populars de les nostres 
comarques versionades pel grup de 
música Urbàlia Rurana.
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Com educar el monstre de 
l’armari
Antoine Dole
Il·lustracions: Bruno Salamone
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-390-7

Si el monstre de l’armari no existira, el 
protagonista d’aquesta història creuria 
els pares. Però ensenyar un monstre a 
comportar-se... és molta faena!

Un somni fet realitat
Olivier Tallec
24 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-344-0

M’han regalat un cadell per Nadal! 
Però el meu nou amic té manies molt 
estranyes: no li agrada el pinso, es 
nega a dormir en la caseta... M’hi hauré 
d’acostumar!

Nina
Seta Gimeno
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-483-6

Nina és xicoteta, però té una 
autoestima gegant. Té un llit de 
disseny, però no dorm MAI en el seu 
llit ni es gita en el seu coixí. Nina no 
necessita un llitet per a gossos!

Sis anys, sis casetes
Josep Gregori
Il·lustracions: Fran Parreño
24 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-343-3

Una història que aborda de manera 
tendra i original un tema delicat com 
el divorci i com aquest afecta els més 
menuts de la casa.

Juguem amb Minimoni!
Rocio Bonilla
80 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-355-6

Un divertidíssim llibre d’activitats en 
què trobaràs jocs i fitxes per a posar a 
prova el teu enginy i desenvolupar la 
teua imaginació.

Jo et llig i tu em contes
Jesús Ballaz
Il·lustracions: Sebastià Serra
112 pàg. / 18,95 €
978-84-9026-352-5

56 històries per a anar a dormir: 28 en 
què les xiquetes i els xiquets prenen la 
paraula per a dir «jo et llig» i 28 més en 
què demanen que canvien els papers i 
«tu em contes».

LLIBRE 

D’ACTIVITATS
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T’avorreixes, Minimoni?
Rocio Bonilla
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-997-8

Minimoni s’ha fet major i, encara que 
continua pintant, també fa moltes 
altres coses: anar d’excursió, entrenar-se 
a hoquei, jugar amb la iaia... Però quan 
arriba el diumenge no sap què fer.

Què em contes, Caputxeta?
José Carlos Andrés
Il·lustracions: Éric Puybaret
24 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-585-7

Una reinterpretació del conegut 
relat que trenca amb els estereotips 
tradicionals del conte clàssic i aposta 
per l’apoderament femení.

Tumtum
Anya Damirón
Il·lustracions: Pablo Pino
56 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-924-4

En la selva hi ha un problema 
mooooolt gran! Però els animals tenen 
massa por per a intentar descobrir qui 
és l’ésser misteriós que els terroritza. 
Una divertida història que ens recorda 
que, moltes vegades, les coses no són 
com pensem...

PD

PD

El pirata Pataxula i el tresor 
de Gamerús
Albert Ortega
Il·lustracions: Empar Bou
40 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-870-4

El pirata Pataxula té un vaixell i una 
tripulació per a buscar tresors per tot el 
món. Volen trobar el tresor de les fustes 
màgiques i convocar el drac Cadmus. 
Però, primer, han d’arribar a l’illa.

Una casa per a Tom
Leo Timmers
48 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-820-9

Tom és un gat que no ix mai al carrer, 
fins que Vera li proposa jugar a acaçar-
se. Mentre persegueix la papallona, 
Tom es perd. Aconseguirà tornar a 
casa?

Germans!
Rocio Bonilla
48 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-827-8

Tindre un germà o una germana pot 
ser molt molest! Però, a vegades, 
els germans ens ajuden quan ho 
necessitem i tenen cura de nosaltres. 
Potser, els germans no estan tan 
malament...
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Versos que canten i ballen
Fina Girbés
Il·lustracions: Pere Puig
32 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-848-3

Amb un CD de música coral dirigit 
per Vicent Ros i Victòria Ros i catorze 
poemes de Fina Girbés, Versos que 
canten i ballen és una invitació a recitar, 
cantar, ballar i jugar amb la poesia més 
divertida.

La xiqueta huracà  
i el xiquet esponja
Ilan Brenman
Il·lustracions: Lucía Serrano
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-885-8

Ella és explosiva, està plena d’energia i 
no para ni un segon! Ell és tímid i no li 
agrada l’acció. Què passaria si es feren 
amics? Un àlbum que ens demostra que 
les diferències entre les persones no ens 
allunyen, sinó que ens enriqueixen.

La muntanya de llibres  
més alta del món
Rocio Bonilla
40 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-740-0

Després d’anys intentant volar sense 
èxit, la mare d’Enric li va posar un llibre 
a les mans. Aquell mateix dia, sense 
adonar-se’n, el xiquet va començar a 
volar...

El monstre de l’armari existeix... 
i t’ho demostraré!
Antoine Dole
Il·lustracions: Bruno Salamone
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-812-4

Una divertida història d’un intrèpid 
xiquet que posarà tota mena d’excuses 
als seus pares per a demostrar 
l’existència del monstre que li ho 
desbarata tot.

Superxiquets
Anya Damirón
Il·lustracions: Pablo Pino
40 pàg / 16,95 €
978-84-9026-904-6

Superxiquets és una divertida història 
sobre la inclusió que mostra les 
capacitats que poden desenvolupar 
persones amb necessitats especials, 
en lloc de centrar-se en allò que no 
poden fer.

Vull volar!
Pere Duch, Adrià Duch i
Jènifer Solsona
Il·lustracions: Adriana Santos
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-852-0

Balma somia amb volar, i per això 
intentarà de totes les formes possibles 
poder volar i passejar entre els núvols 
com un pardal. Però el seu somni 
és més difícil d’aconseguir del que 
sembla... Descobrirà com fer-ho?

PD
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Els fantasmes no toquen  
a la porta
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Rocio Bonilla
32 pàg. / 16,95
978-84-9026-627-4

L’Os i la Marmota són grans amics 
i sempre juguen junts. Però una 
vesprada, l’Os diu a la Marmota que 
ha convidat l’Ànec a jugar amb ells. 
Una esbojarrada història que convida 
els més menuts a reflexionar sobre 
l’amistat.

L’interrogant gegant
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Sebastià Serra
40 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-769-1

Arlet, Lluc i Ibai decideixen anar a 
passejar per la muntanya després 
d’una gran nevada. Un avió que volava 
zigzaguejant acaba estavellant-se 
contra un arbre. Cap dels tres germans 
imagina que acaben de salvar la vida. 
Un relat tendre amb un missatge 
antibel·licista per a conscienciar els més 
menuts.

Cantem amb Dani Miquel
Dani Miquel
Il·lustracions: Joanra Estellés
32 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-807-0

Els grans èxits de Dani Miquel en vídeo 
per a divertir-se i cantar en família! 
Aquest llibre-DVD inclou una selecció 
de videoclips dels temes més populars 
del conegut cantacançons. A banda 
dels grans èxits, Cantem amb Dani 
Miquel recupera cançons de carrer 
tradicionals per a jugar i passar-ho bé 
amb els menuts de la casa.

Per molts anys!
Dani Miquel
Il·lustracions: Fran Parreño
40 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-578-9

Aquest llibre-disc és perfecte per a 
viure la màgia d’un aniversari, ple 
d’amics, bufes, garlandes i, sobretot, 
moltíssima emoció!

De quin color són els besos?
Rocio Bonilla
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-536-9

A Minimoni li encanta pintar mil coses 
de colors: marietes roges, cels blaus, 
plàtans grocs... però no ha pintat mai 
un bes. De quin color deu ser? Com 
podria descobrir de quin color són els 
besos?

El llarg viatge de Nanuq
Toni Cabo
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-761-5

Després d’esperar durant dies que 
torne sa mare, Nanuq se’n va de viatge 
amb una maleta on du la cosa que 
més s’estima. Mentre la busca, no sols 
descobrirà l’autèntica naturalesa del 
món que l’envolta, sinó també un 
missatge valuós i inoblidable.

INCLOU CD  
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Juguem?
Ilan Brenman
Il·lustracions: Rocio Bonilla
24 pàg. /16,95 €
978-84-9026-748-6

A Pere li agrada molt jugar. Es passaria 
tot el dia jugant. Això sí, amb la tauleta 
tàctil, el mòbil, la consola i tot el que 
tinga pantalla. Però què passaria si 
algun dia s’animara a eixir a jugar amb 
els amics?

El llibre secret de les princeses 
que també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustracions: Ionit Zilberman
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-730-1

Quan Laura es retroba amb El llibre 
secret de les princeses, una allau de 
records li envaeix el pensament. 
Ara descobrirà l’origen real de la 
maldat dels personatges més dolents 
dels contes infantils populars. Vols 
acompanyar-la? 

Sensacionari. Cançons i dibuixos 
per a compartir emocions 
Albert Bertomeu Ortega
Il·lustracions: Empar Bou
40 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-695-3

Besos dolços com la llum, de cotó-en-pèl 
o d’ocellet, a la galta, a la panxa... Unes 
pessigolles juganeres, xicotetes com 
l’arròs, que et fan cruixir de riure. Cantar, 
ballar, riure tots plegats! Ací trobaràs 
moltes possibilitats per a compartir 
emocions al ritme de la música!

Enciclopèdia misteriosa dels 
éssers diminuts
Alicia Casanova
Il·lustracions: Fernando Falcone
56 pàg. / 18,95 €
978-84-9026-690-8

La doctora Caterina Plum ens revelarà 
els secrets dels éssers diminuts que 
ens acompanyen a tota hora: fades, 
donyets, trols, elfs... Criatures curioses 
i divertides però, de vegades, també 
esgarrifoses. T’animes a descobrir noves 
espècies d’éssers diminuts?

Max i els superherois
Rocio Bonilla i Oriol Malet
40 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-697-7

A Max el fascinen els superherois. 
Però, de tots ells, en té un de favorit: 
Megapower! És intrèpida, programa 
computadores, desactiva bombes, 
controla un milió de robots alhora, té 
ultravisió i una força descomunal. La 
vols conéixer?

Les princeses també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustracions: Ionit Zilberman 
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9824-875-3

Descobreix, de la mà del pare de la 
Laura, els secrets millor guardats de les 
princeses més famoses de la història. 
I veuràs com, tot i ser tan especials, 
tenen moltes coses en comú amb la 
resta de persones. Gràcies a un llibre 
antic veurem que els contes de fades 
no eren exactament com ens havien 
contat. De fet, són molt més divertits!

PD
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Els animals també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·lustracions: Ionit Zilberman 
32 pàg. / 16,95 €
978-84-15390-64-0

Algú ha vist un dofí tirar-se un pet? 
Aquesta és una de les preguntes que 
ixen del cap de Laura. Divertiu-vos amb 
una conversa entre una xiqueta i un 
pare que quasi ho sap tot.

Corb (nova edició)
Leo Timmers
Il·lustracions: Leo Timmers 
26 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-079-1

Corb vol fer amics, però és tan gran 
que fa por. Una nova edició d’aquest 
petit clàssic. 

Per què hi ha estreles al cel? 
Llibre dels oficis curiosos
Anna Obiols
Il·lustracions: Subi
32 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-905-3

Aquest llibre és un catàleg únic d’oficis 
originals i extraordinaris que no havies 
imaginat mai abans. És l’entrada a un 
univers fascinant on descobriràs, entre 
molts altres oficis, a què es dedica un 
atrapallums o un caçanúvols.

Una sèrie de llibres il·lustrats o amb 
fotografies a tot color, pensada per a 
conéixer i descobrir el món que ens 
envolta. 
En la coberta del llibre us indiquem 
l’edat recomanada amb les icones 
següents:

+8+6 +10+4

Extintopèdia
Serenella Quarello
Il·lustracions: Alessio Alcini
56 pàg. / 17,95 €
978-84-1358-466-9

Un viatge per a descobrir els 
animals que ja no existeixen 
i els que estan en risc de 
desaparéixer. Servirà per a 
comprendre què podem 
fer si no volem perdre un 
trosset de vida, perquè 
l’existència de cada un té 
una raó. 
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Què és la Unió Europea?
Pedro Riera
Il·lustracions: El Rubencio
64 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-499-7

Coneix els orígens de la Unió Europa, 
la seua funció, les seues institucions i 
cadascun dels països membres. Una 
obra plena de curiositats sobre episodis 
històrics i costums.

Formes, formes i més formes
Lenka Chytilová
Il·lustracions: Gary Boller
40 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-473-7

Tot el que ens envolta té formes 
bàsiques. Al carrer i a casa nostra 
veurem cercles, quadrats, rectangles 
i triangles, que també formen part 
d’altres figures més complexes.

Números, números i 
més números
Magda N. Garguláková
Il·lustracions: Sean Longcroft
40 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-472-0

Observem el nostre voltant: casa 
nostra, el carrer, l’estació de tren... 
Quants números hi veiem? Tot i que no 
ho semble, en són bastants.

+8

+8 +6
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Què cap ací dins?
Magda N. Garguláková
Il·lustracions: Federico Bonifacini
40 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-223-8

Descobreix de la mà del gos Bru què hi 
ha dins d’una caravana, d’un iglú o, fins 
i tot, d’un vaixell pirata!

De la Terra a l’espai
Pavla Hanáčková
Il·lustracions: Diarmuid Ó Catháin
20 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-321-1

Per a descobrir tots els aspectes més 
rellevants de la enginyeria aeroespacial 
i l’astronomia com, per exemple, què és 
la gravetat, com és un coet, quines són 
les naus espacials més importants o 
quins planetes formen el sistema solar.

+4

Com ser tan polit com un drac!
Štĕpánka Sekaninová
Il·lustracions: Veronika Zacharová
26 pàg. / 14,95 €
978-84-18592-73-7

Un llibre per a aprendre tot el que 
necessites saber sobre hàbits de vida 
saludable.
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Il·lustracions: Rossella Trionfetti
48 pàg. / 14,95

Experimentem! 
La màgia de la llum
978-84-1358-477-5

Tindrem la possibilitat de 
jugar amb llums i colors, 
reflexos i transparències, 
per a immergir-se entre 
les ones lluminoses.

Experimentem! La química 
de les coses que fan ois
978-84-1358-476-8 

Fes descobriments en el 
món de la química a través 
d’experiències concretes: 
gelatina, greix, sabó, rovell i 
moltes altres coses fastigoses.

Experimentem! 
Il·lusions òptiques
978-84-1358-357-0

Les il·lusions òptiques 
ens fan percebre allò que 
no està present o que en 
la realitat és diferent.

Experimentem! 
Electricitat i magnetisme
978-84-1358-354-9

El magnetisme i l’electricitat 
governen i sostenen el 
nostre dia a dia, però sabem 
realment com funcionen?

+6Daco’s Confetti
Il·lustracions: Federica Fabbian
24 pàg. / 15,95 €

Una sèrie de llibres perquè els xiquets 
i les xiquetes aprenguen a resoldre 
problemes senzills mentre juguen.

Ens ho passem bé 
aprenent mates
978-84-1358-339-6

Ens ho passem bé 
aprenent enginyeria
978-84-1358-338-9

Ens ho passem bé 
aprenent tecnologia
978-84-1358-337-2

Ens ho passem bé 
aprenent ciència
978-84-1358-336-5
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El gran llibre de les olimpíades
Veruska Motta
Il·lustracions: Luca Poli
88 pàg. / 17,95 €
978-84-1358-173-6

Què són les olimpíades? Ací trobaràs 
un fum de dades curioses sobre els jocs 
olímpics i descobriràs la importància de 
valors com l’esforç o la companyonia.

Pescadors de plàstics i altres 
oficis del futur
Sofia Erica Rossi i Carlo Canepa
Il·lustracions: Luca Poli
72 pàg. / 17,95 €
978-84-1358-206-1

Descobreix els oficis del futur i decideix 
si t’agradaria que existiren. Perquè si 
no, serà millor que poses fil a l’agulla 
per a evitar-ho!

Eleonora Fornasari
Il·lustracions: Clarissa Corradin
Cada llibre: 40 pàg. / 14,95 €

10 idees per a salvar el món amb 
el poder de l’amabilitat
978-84-1358-258-0

El canvi climàtic, les noves tecnologies, 
una societat accelerada... El món està 
canviant i tu pots salvar-lo. Com? Amb 
l’amabilitat com a arma.

10 idees per a superar el racisme
978-84-1358-197-2

N’hi ha prou amb 10 gestos d’allò més 
senzills per a canviar el món!

10 idees per a salvar el planeta
978-84-1358-198-9

En aquest llibre proposem 10 accions 
senzilles per a posar el teu granet 
d’arena i intentar salvar el planeta 
abans que siga massa tard.

Meravelles del món
Daniela Celli
Il·lustracions: Giulia Lombardo
96 pàg. / 22 €
978-84-1358-204-7

Des de l’Alhambra fins a Petra, des de 
Machu Picchu fins a la Sagrada Família, 
t’espera un viatge extraordinari, ple de 
secrets, curiositats i aventures!

+8

+10+10 +10
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El nostre planeta. Infografies 
per a descobrir la Terra
Cristina Banfi
Il·lustracions: Giulia De Amicis
72 pàg. / 14,95 €
978-84-1358-226-9

Ens presenta les dinàmiques 
geològiques de la Terra i la seua posició 
en l’univers, que expliquen fenòmens 
tan diversos com la biodiversitat, 
els terratrémols o les erupcions 
volcàniques.

Coses que no es veuen a 
simple vista
Pavla Hanácková
Il·lustracions: Adela Režná
32 pàg. / 14,95 €
978-84-1358-281-8

Des de les realitats microscòpiques 
fins a la immensitat de les estreles, 
aquest llibre estimularà la nostra 
curiositat sobre les dimensions més 
desconegudes de la nostra realitat més 
pròxima. 

L’alegria de viure. 
Festes i costums valencians
Miquel Beltrán
40 pàg. / 13,95 €
978-84-1358-213-9

De nord a sud del nostre territori, 
arrepleguem les festes, els menjars i 
els espais naturals més característics 
per a fomentar entre els més joves 
el coneixement de la nostra terra i 
proposar-los activitats lúdiques a l’aire 
lliure.

+8+8

+8

56 pàg. / 12,95 €

Històries curtes que ens acosten la realitat del món animal des d’una perspectiva 
desenfadada i plena d’humor. Inclou apèndixs i fitxes amb informació científica.

Les extraordinàries 
històries dels dinosaures
Arnaud Plumeri
Il·lustracions: Bloz
978-84-1358-163-7

Les noves històries 
dels dinosaures
Arnaud Plumeri
Il·lustracions: Bloz
978-84-1358-322-8

Les extraordinàries 
històries dels insectes
C. Cazenove i F. Vodarzac
Il·lustracions: Cosby
978-84-1358-164-4

Les extraordinàries històries 
dels animals marins
Christophe Cazenove
Il·lustracions: Jytéry
978-84-1358-165-1

+8
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Xiquetes que van imaginar allò 
impossible (i ho van aconseguir)
Tony Amago
Il·lustracions: Nuria Rodríguez
40 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-350-1

Quasi una vintena de dones de tot el 
món que van passar a la història per 
atrevir-se a somiar allò que semblava 
impossible... i aconseguir-ho!

Dones valencianes  
que han fet història
Sandra Capsir i Maria Viu
Il·lustracions: Naranjalidad, Eli M. Rufat, 
Raquel Carrero i Tres Voltes Rebel
72 pàg. / 18,95 €
978-84-9026-914-5

Científiques, inventores, esportistes, 
músiques, pintores... Cada pàgina 
d’aquest llibre pretén despertar la 
curiositat per a continuar indagant la 
vida i l’obra de dones que ens ofereixen 
un llegat excepcional digne de ser 
descobert.

Més dones valencianes  
que han fet història
Sandra Capsir i Maria Viu
Il·lustracions: Naranjalidad, Eli M. Rufat, 
Raquel Carrero i Tres Voltes Rebel
80 pàg. / 18,95 €
978-84-1358-067-8

Un segon viatge fascinant per la 
història escrita per dones que, fins 
ara, han estat oblidades, des de 
criminòlogues i escaladores fins a 
pilotaires o dolçaineres. Nova selecció 
de lluitadores que han deixat un llegat 
excepcional en la societat valenciana.

+10+10

+6

El meu gran llibre d’animals
Christine Pompéï
88 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-981-7

Saps quina diferència hi ha entre un 
mussol i una òliba? Què tenen en comú 
un peresós i una tortuga? En aquest 
llibre trobaràs les respostes a aquestes 
preguntes i a moltes més. Descobreix 
un bon grapat de curiositats sobre 
animals de tot tipus!

La gran enciclopèdia de la natura
Vincent Albouy
Il·lustracions: Anne Baudier
40 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-917-6

Un àlbum ple de precioses il·lustracions 
d’animals, plantes, flors, arbres... 
Perfecte per a acostar el món de la 
natura als primers lectors.

Monstre Verd
Canizales
32 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-090-6

El Monstre Verd està ple de fem que 
la gent llança al parc, i cada dia es fa 
més gran. Serà possible ajudar-lo? Una 
història per a conscienciar-nos sobre el 
medi ambient i recordar-nos que no hi 
ha res millor que reciclar, reutilitzar i, 
sobretot, reduir.

+8 +6+6
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Il·lustracions: Annaliese Stoney
Cada llibre: 144 pàg. / 11,95 €

Isaac Newton  
i la gravetat
Alex Woolf
978-84-1358-045-6

Marie Curie  
i la radioactivitat
Ian Graham
978-84-9026-464-5

Ada Lovelace  
i la informàtica
Roger Canavan
978-84-1358-102-6

Charles Darwin  
i l’evolució
Ian Graham
978-84-1358-069-2

Llibres il·lustrats per a conéixer algunes de les figures científiques que han passat a 
la història pels seus descobriments. 

Cada llibre: 32 pàg. / 13,95 €

Les obres inclouen dades curioses i panells informatius. 
Trobaràs respostes a aquestes preguntes i moltes més.

+10

+8

La ciència de la caca 
i dels pets
Alex Woolf
Il·lustracions: Bryan Beach
978-84-9026-348-8

Per què fem caca? Què són 
els pets i els rots?

La ciència de l’oratge
Ian Graham
Il·lustracions: Caroline 
Romanet
978-84-9026-348-8

Per què tenim diferents 
estacions? Què passa dins 
d’un huracà?

La ciència de les roques i els 
minerals
Alex Woolf
Il·lustracions: Paco Sordo i 
Bryan Beach
978-84-9026-423-2

Què és el cicle de les roques? Com ens 
ajuden els cristalls a comptar el temps?

La ciència de l’acne i les 
berrugues
Alex Woolf
Il·lustracions: Paco Sordo
978-84-9026-422-5

Per què ens ixen erupcions? 
Què són les piguetes?

Descobrisc els arbres  
i aprenc a reconéixer-los
Claire Lecoeuvre
978-84-9026-915-2

Descobrisc els insectes  
i altres criatures i aprenc  
a reconéixer-les
Vincent Albouy
978-84-9026-916-9

Il·lustracions: Laurianne 
Chevalier
Cada llibre:  
48 pàg. / 11,95 €

Títols perfectes perquè els 
lectors a partir de 7 anys 
aprenguen curiositats 
sobre la natura. Amb 
il·lustracions a tot color i 
un bon nombre de dades 
sorprenents.

+8
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Céline Lamour-Crochet
Cada llibre: 24 pàg. / 10,20 €

Llibres pensats perquè els menuts a 
partir de 2 anys descobrisquen els 
animals que viuen en el bosc i en la 
granja, amb fotografies a tot color que 
els captivaran.

Conec els animals del bosc
978-84-9026-777-6

Conec els animals de la granja
978-84-9026-778-3

+4
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Hola! El cos
978-84-9026-392-1

Hola! Dinosaures
978-84-9026-888-9

Hola! Animals
978-84-9026-296-2

Hola! Castells
978-84-9026-295-5

Hola! Planeta
978-84-9026-889-6

Fabien Öckto Lambert
Cada llibre: 14 pàg. / 16,95 €

Contes amb atractives solapes perfectes perquè els més menuts descobrisquen 
algunes de les criatures que van poblar la Terra fa milions d’anys, curiositats 
sobre el nostre planeta, la vida als castells medievals, els secrets dels animals i 
com funciona el nostre cos.

+6

Cada llibre:  
40 pàg. / 16,95 €

Àlbums il·lustrats 
que ens permetran 
conéixer millor els 
animals que habiten 
aquests paisatges a 
través de fotografies 
atractives i textos 
aptes per a tot tipus 
de lectors.

Els animals del bosc
Alexa Romatif
978-84-9026-842-1

Els animals de la granja
Alexa Romatif
978-84-9026-863-6

Els animals de la sabana
Christine Pompéï
978-84-9026-795-0

Els animals de la mar
Alexia Romatif
978-84-9026-796-7

+6
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La marieta Antonieta és la protagonista 
d’aquesta col·lecció que aborda temes 
quotidians o d’actualitat sempre des 
d’una òptica divertida. Escrita amb 
lletra manuscrita. 

Textos: Gemma Armengol
Il·lustracions: Òscar Julve
Cada llibre: 24 pàg. / 7,20 €

man imp

20. Naveguem junts!
(manusc.) 978-84-1358-356-3

La colla de la marieta 
Antonieta ha anat de pícnic a 
la vora del riu. S’hi està tan bé 
que se’ls acut eixir a navegar. 
La vella i sàvia aranya Pilar sap 
fer un caiac, però Antonieta 
diu que no els cal ajuda. Ho 
aconseguiran?

18. Fem teatre!
(manusc.) 978-84-1358-047-0

La marieta Antonieta i els seus 
amics descobriran com de 
divertit és participar en una 
obra de teatre.

21. Anem al museu
(manusc.) 978-84-1358-494-2

La marieta Antonieta vol 
dibuixar la mosca Frida, però 
no li ix. Frida, que és una gran 
pintora, li assegura que ella 
també en pot aprendre, i li 
proposa visitar el museu de 
pintura.

19. El virus blau
(manusc.) 978-84-1358-137-8

En el bosc, la marieta 
Antonieta troba unes flors 
precioses que faran que es 
torne de color blau. Si no 
volen acabar tots contagiats, 
els insectes hauran de 
mantindre’s separats.

14. La medalla 
d’Antonieta
(manusc.) 978-84-9026-596-3
(impremta) 978-84-9026-597-0

Han arribat els Jocs Olímpics 
al jardí dels animals. Tots es 
preparen per a competir-hi.

17. Un dia a la platja
(manusc.) 978-84-9026-486-7

Els animals van d’excursió 
a la platja. Però deixen 
escampades totes les 
coses a l’arena i el carranc 
escombriaire se les emporta. 
Per què ho deu haver fet?

16. Fora els murs!
(manusc.) 978-84-9026-814-8
(impremta) 978-84-9026-817-9

Un grup de tèrmits africans 
arriba al jardí i alguns veïns 
comencen a alçar murs per 
a protegir-se. Però... són tan 
perillosos com diuen?

15. Una muixeranga 
d’animals
(manusc.) 978-84-9026-717-2 
(impremta) 978-84-9026-718-9

Els animals del jardí van al parc 
d’atraccions! Tots estan ben 
contents, excepte un parell 
de puces que en faran una de 
ben grossa. 

A PARTIR DE 6 ANYS
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13. Un drac al jardí
(manusc.) 978-84-9026-408-9
(impremta) 978-84-9026-409-6

Un drac està cruspint-se 
els llibres de la biblioteca! 
La marieta Antonieta vol 
demostrar-li que és millor 
llegir-los.

12. A la tardor, castanyes!
(manusc.) 978-84-9026-147-7
(impremta) 978-84-9026-148-4

Mentre estan collint bolets, 
la marieta Antonieta i la seua 
cosina troben un cuc molt trist. 
Han torrat la castanya on vivia 
i s’ha quedat sense casa.

A PARTIR DE 6 ANYS

11. Carnestoltes al jardí
(manusc.) 978-84-9026-087-6
(impremta) 978-84-9026-088-3

És Carnestoltes! Per a celebrar-
ho, tots els animals del jardí 
s’intercanvien les faenes 
durant un dia i, de vegades, les 
coses ixen un poc al revés.

10. Festa major
(manusc.) 978-84-9026-025-8
(impremta) 978-84-9026-033-3

Els animals del jardí es 
preparen per a celebrar la 
Festa Major. Enguany hi haurà 
ball, però la cantant s’ha posat 
malalta.

5. La formiga valenta
(manusc.) 978-84-9824-455-7
(impremta) 978-84-9824-581-3

La formiga Sandra ix del 
formiguer malgrat els perills 
de l’hivern. Tot és blanc i fa 
molt de fred.

9. El monstre del bosc
(manusc.) 978-84-15390-43-5
(impremta) 978-84-15390-44-2

La marieta Antonieta i les 
seues amigues abelles van 
d’acampada. Però a mitjanit 
senten un soroll i s’espanten.

4. El gos Bernat
(manusc.) 978-84-9824-454-0
(impremta) 978-84-9824-580-6

Els animals del jardí s’ho 
passen molt bé jugant entre 
els pèls del gos Bernat. Però ell 
no pot ni descansar.

8. Blanc, Ros i Negre
(manusc.) 978-84-15390-30-5
(impremta) 978-84-15390-31-2

La marieta Antonieta coneix 
un camell que diu vindre de 
l’Orient. Qui deu ser?

3. La família pilotera
(manusc.) 978-84-9824-453-3
(impremta) 978-84-9824-579-0

Una família d’escarabats 
piloters arriba al jardí. 
Treballen de nit i molesten els 
veïns. Antonieta té la solució al 
problema.

7. A la ciutat
(manusc.) 978-84-9824-979-8
(impremta) 978-84-9824-980-4

La marieta Antonieta ve del 
mercat quan un xiquet se 
l’emporta a casa. Allà, hi farà 
molts descobriments.

2. L’aranya llanternera
(manusc.) 978-84-9824-452-6
(impremta) 978-84-9824-460-1

Antonieta es queda apegada 
a la te ranyina de l’aranya Pilar. 
A canvi de no menjar-se-la, la 
marieta l’ajudarà a fer amics.

6. La ploma
(manusc.) 978-84-9824-456-4
(impremta) 978-84-9824-582-0

La colla ha trobat una ploma, 
però no saben què és i hi 
jugaran de mil maneres. Quina 
diversió!

1. El bes d’Antonieta
(manusc.) 978-84-9824-451-9
(impremta) 978-84-9824-459-5

La marieta Antonieta és 
de color groc, però ella vol 
ser roja, com la resta de les 
marietes del jardí...

PD

PD

PD
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Una col·lecció amb lletra manuscrita. Incorpora un apartat didàctic sobre 
l’àrea de Ciències de la naturalesa i Ciències socials.

Cada llibre: 32 pàg. / 6,75 € 
Obra completa: 81 € 
(inclou maletí de regal)
978-84-9824-324-6

1. L’escola
Jordi Sierra i Fabra 
Il·lustracions: Elena Odriozola 
978-84-9824-312-3

2. Amunt!
Agustín Fernández Paz 
Il·lustracions: Noemí Villamuza 
978-84-9824-313-0

3. Katiuskes grogues PD
Xabier Mendiguren 
Il·lustracions: Mariona Cabassa 
978-84-9824-314-7

4. Quin paisatge!
Teresa Duran
Il·lustracions: Montse Ginesta 
978-84-9824-315-4

5. La granja de Simó
Enric Lluch
Il·lustracions: Mariano Gabriel 
978-84-9824-316-1

6. Deu abelles al taronger 
Marilar Aleixandre 
Il·lustracions: Pere Mejan
978-84-9824-317-8

10. L’àlbum de Jumbo
Care Santos
Il·lustracions: Joan Subirana 
978-84-9824-321-5

11. Víctor es posa a 
remulla
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Rosanna Crespo 
978-84-9824-322-2

12. Ivan, el cavaller valent
Carmen Gil
Il·lustracions: Bernadette Cuxart 
978-84-9824-323-9

7. L’hàmster de Josep
Teresa Soler
Il·lustracions: Montse Tobella 
978-84-9824-318-5

8. Múnia dorm davall 
de la manta
Juan Kruz Igerabide 
Il·lustracions: Roger Olmos 
978-84-9824-319-2

9. Dóna’m la mà
Seve Calleja
Il·lustracions: Santy Gutiérrez 
978-84-9824-320-8

man

Versions dels contes clàssics amb il·lustracions 
modernes i atractives.
Cada llibre conté un codi de descàrrega per a poder 
escoltar els contes en diferents idiomes.

Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €

imp ANG

Caputxeta Roja
978-84-9026-772-1

Pinotxo
978-84-9026-822-3

El Gat amb Botes
978-84-9026-826-1

Els tres porquets
978-84-9026-773-8

La llebre i la tortuga
978-84-9026-823-0

La Cendrosa
978-84-9026-774-5

Pere i el llop
978-84-9026-824-7

Alícia al País de les Meravelles
978-84-9026-775-2

Hansel i Gretel
978-84-9026-825-4

Escolta’l!
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Històries breus escrites amb lletra 
d’impremta per a començar a 
familiaritzar-nos amb aquesta 
tipografia. 

Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 €
Obra completa: 97,50 €
(inclou maletí de regal)
978-84-9824-022-1

1. Sara fa preguntes 
Pasqual Alapont 
Il·lustracions: Valentí Gubianas 
978-84-7660-153-2

2. La gent del meu poble 
Bernardo Atxaga 
Il·lustracions: Mikel Valverde 
978-84-7660-169-3

3. Seta no volia ser xiqueta 
Seve Calleja
Il·lustracions: Fernando Llorente
978-84-7660-281-2

4. El meu iaio és una gata 
Fina Casalderrey 
Il·lustracions: Marina Seoane 
978-84-7660-285-0

5. Les mines del rei Xang Pih Nyo 
Miquel Desclot 
Il·lustracions: Marie Nigot 
978-84-7660-364-2

6. La decisió de Valeri 
Xabier P. Docampo 
Il·lustracions: Xosé Cobas 
978-84-7660-419-9

7. La fugida del mar 
Agustín Fernández Paz 
Il·lustracions: Enric Solbes 
978-84-7660-530-1

8. La narradora del desert
Josep Antoni Fluixà 
Il·lustracions: Anna Clariana 
978-84-7660-535-6

9. Un fantasma amb problemes 
Laura Gallego
Il·lustracions: Santy Gutiérrez 
978-84-7660-540-0

10. En un port de mar 
Gabriel Janer Manila 
Il·lustracions: Eider Eibar 
978-84-7660-595-0

11. Que bona!
Juan Kruz Igerabide 
Il·lustracions: Pep i Marc Brocal 
978-84-7660-735-0

12. Un pot de caramels
Enric Lluch
Il·lustracions: Patricia Castelao 
978-84-7660-776-3

13. L’ombra de Laura 
Vicente Muñoz Puelles 
Il·lustracions: Alberto Pieruz 
978-84-7660-951-4

14. La bruixa desdentada
Joles Sennell
Il·lustracions: Jokin Mitxelena 
978-84-7660-988-0

15. Una estàtua i dos artistes 
Patxi Zubizarreta 
Il·lustracions: Armand 
978-84-7660-993-4
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Els protagonistes de la col·lecció són 
criatures o monstres de l’imaginari 
infantil presentats amb molt de sentit 
de l’humor i fantasia. Una col·lecció 
perfecta per a perdre la por, també a 
la lectura. 

Textos: Enric Lluch
Cada llibre: 24 pàg. / 7,50 €
Obra completa: 75 €

1. La bruixa
Il·lustracions: Óscar T. Pérez 
978-84-9824-545-5

La bruixa Marruixa no para de ficar-se 
en embolics. L’últim ha sigut en la casa 
de xocolate de Hänsel i Gretel, on ha 
demanat el trasllat. Què farà la bruixa 
Manaire quan sàpia que ha deixat el 
conte de cap per avall?

2. El vampir
Il·lustracions: Fernando Falcone
978-84-9824-544-8

El vampir Ladislau té un problema: els 
seus claus no estan afilats i així ni fa 
por ni pot mossegar colls suculents. I 
és que la vida de vampir també pot ser 
molt dura!

3. L’home del sac
Il·lustracions: Miguel Ángel Díez 
978-84-9824-549-3 

L’ofici d’home del sac ja no és el que 
era. Ni l’aspecte descurat ni la cara de 
roín són prou per a fer por als xiquets 
més revoltosos. I damunt estan massa 
prims per a menjar-se’ls!

4. El zombi
Il·lustracions: Oriol Hernández 
978-84-9824-552-3

Triar un bon zombi servidor és més 
difícil del que sembla. Això és el que 
pensa el bruixot quan comprova com 
de desmanotat és el zombi que li ha 
tocat.

5. El fantasma
Il·lustracions: Rodrigo Lujan
978-84-9824-547-9

El comte de la Mantellina necessita un 
fantasma que vigile el seu castell i tinga 
a ratlla el seu fill. El candidat perfecte 
resultarà ser un inquilí d’allò més llépol 
i renegador.

6. La mòmia
Il·lustracions: Pablo Tambuscio 
978-84-9824-548-6

La notícia del tancament del museu ha 
alçat un bon rebombori entre els seus 
ocupants. Amb l’ajuda del lleó dissecat, 
la mòmia ha decidit tornar a Egipte. 
Però, algú li podrà indicar per on ha 
d’anar-hi?

7. L’ogre
Il·lustracions: Cecilia Varela 
978-84-9824-543-1

Traslladar-se a una nova cova pot ser 
un problema si l’ogre Menja-xiquets 
no troba nous menuts a qui devorar... 
Però potser un canvi de dieta ho pot 
resoldre tot.

8. L’esquelet
Il·lustracions: Mercé López
978-84-9824-550-9

Ossets vol ser futbolista com les 
persones de carn. La seua família, 
alarmada, ha tractat de fer-li veure que 
per a un esquelet no és possible. Però 
així i tot, per què no intentar-ho?

9. El monstre de l’armari 
Il·lustracions: Pablo Zamboni 
978-84-9824-551-6

El monstre de l’armari s’ha fet major 
i ha arribat l’hora de trobar un bon 
armari per a viure-hi sol. El buscarà 
amb tanta fortuna que, gràcies a la 
sort, anirà a parar a un lloc ple del seu 
menjar preferit.

10. L’home llop
Il·lustracions: Pere Mejan 
978-84-9824-546-2

Ja fa dies que Fermí no veu la lluna 
plena per culpa dels núvols i de la 
pluja. Sense la lluna no pot fer un udol 
digne d’un llop de primera divisió. 
Quan ho aconseguisca, ja serà massa 
tard...
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1. El cos ens comença  
amb el cap que pensa 
Il·lustracions: Sebastià Serra
(manusc.) 978-84-9026-515-4
(impremta) 978-84-9026-505-5

2. No sé quin és l’animal 
que em sembla més bestial
Il·lustracions: Xavier Salomó
(manusc.) 978-84-9026-516-1 
(impremta) 978-84-9026-506-2 

3. Neu o pluja, vent o trons,  
com el sol... tots són bons 
Il·lustracions: Rocio Bonilla
(manusc.) 978-84-9026-517-8 
(impremta) 978-84-9026-507-9 

4. Viatgem sense parar 
ni un moment a descansar
Il·lustracions: Marina Seoane
(manusc.) 978-84-9026-518-5 
(impremta) 978-84-9026-508-6 

man imp ANG

Una col·lecció per a gaudir de la poesia 
des de ben menuts. El cos humà, els 
invents, els animals... Tot és més divertit 
en vers!

Cada llibre: 24 pàg. / 6,75 € 
Textos: Carmen Gil

5. Siga al mar o a la muntanya,  
la natura ens acompanya 
Il·lustracions: Subi
(manusc.) 978-84-9026-519-2 
(impremta) 978-84-9026-509-3

6. De gran hauràs de triar  
ofici per a treballar   
Il·lustracions: Jesús Aguado
(manusc.) 978-84-9026-520-8 
(impremta) 978-84-9026-510-9 

7. Ple d’arbres, flors i plantes,  
al camp sempre t’encantes 
Il·lustracions: Fran Parreño
(manusc.) 978-84-9026-521-5 
(impremta) 978-84-9026-511-6 

8. Galeria dels invents. 
N’hi ha per a tots els moments!
Il·lustracions: Álex Herrerías
(manusc.) 978-84-9026-522-2 
(impremta) 978-84-9026-512-3 

9. La ciutat en tot moment  
la voràs en moviment 
Il·lustracions: Óscar T. Pérez
(manusc.) 978-84-9026-523-9 
(impremta) 978-84-9026-513-0 

10. Quan no jugue, faig esport.  
Ser menut és una sort! 
Il·lustracions: Teresa Ramos
(manusc.) 978-84-9026-524-6 
(impremta) 978-84-9026-514-7
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Una col·lecció pensada per a educar els 
més menuts en els valors necessaris per 
a conviure en societat. Al final de cada 
narració trobem una reflexió sobre el 
valor que introdueix el conte.

Cada llibre: 32 pàg. / 7,50 €
Obra completa: 82,50 €
(inclou maletí de regal)
978-84-9824-138-9

1. Arròs i tinta
Patxi Zubizarreta 
Il·lustracions: Alfonso Abad 
978-84-9824-127-3

Educació viària

2. Qui necessita un barret màgic? 
Maria Jesús Bolta 
Il·lustracions: Anna Clariana 
978-84-9824-128-0

Consum responsable

3. Xiquets de tot el món 
Vicente Muñoz Puelles 
Il·lustracions: Maria Espluga 
978-84-9824-129-7

Diversitat cultural

4. Un dia de caca i vaca PD
Fina Casalderrey 
Il·lustracions: Marina Seoane 
978-84-9824-130-3

Igualtat entre sexes

5. Els guardians del bosc 
Agustín Fernández Paz 
Il·lustracions: Cristina Durán i Miguel 
Ángel Giner Bou
978-84-9824-131-0

Defensa de la naturalesa

6. Armada fins a les dents
Miquel Desclot
Il·lustracions: Susanna Campillo 
978-84-9824-132-7

Higiene i salut

7. El marcià Marçal
Carmen Gil
Il·lustracions: Paco Giménez 
978-84-9824-133-4

Alimentació equilibrada

8. La bruixa enrabiada
Joles Sennell 
Il·lustracions: Malagón 
978-84-9824-134-1

Educació per la pau

9. La bruixa que es menjava  
les paraules boniques PD
A. Rodríguez Almodóvar 
Il·lustracions: Santy Gutiérrez 
978-84-9824-135-8

Respecte i convivència

10. Corre, Sebastià, corre!
Juan Kruz Igerabide 
Il·lustracions: Gemma Sales 
978-84-9824-136-5

Integració i tolerància

11. Jugue i aprenc 
Teresa Soler 
Il·lustracions: Antonio G. Valledor
978-84-9824-137-2

Activitats lúdiques per a treballar  
els valors dels contes

imp
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La col·lecció «Des-contes» ens acosta els contes clàssics més 
famosos d’una manera tendra però esbojarrada i, sobretot, 
molt divertida. 

Textos: Enric Lluch 
Cada llibre: 24 pàg. / 7,20 € 
Obra completa: 72 €
978-84-9026-294-8

1. Caputxeta i el llop borinot 
Il·lustracions: Jorge del Corral 
978-84-9026-285-6

2. La trompeta de la Cendrosa 
Il·lustracions: Jorge del Corral 
978-84-9026-286-3

3. El saxofonista d’Hamelín
Il·lustracions: Fran Parreño 
978-84-9026-287-0

4. Els músics que bramen 
Il·lustracions: Jorge del Corral 
978-84-9026-288-7

5. Tres porquets durs de rosegar
Il·lustracions: Fran Parreño 
978-84-9026-289-4

6. La gallina dels quatre ous 
Il·lustracions: Fran Parreño 
978-84-9026-284-9

7. Els dos genis d’Aladí 
Il·lustracions: Jorge del Corral 
978-84-9026-290-0

8. Set cabres cabrejades 
Il·lustracions: Fran Parreño 
978-84-9026-291-7

9. Quin plom de soldadet! 
Il·lustracions: Jorge del Corral 
978-84-9026-292-4

10. Les increïbles botes del gat
Il·lustracions: Fran Parreño 
978-84-9026-293-1

A PARTIR DE 6 ANYS
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Una col·lecció que apropa als infants obres 
clàssiques de la literatura universal. Grans 
relats a l’abast dels lectors més menuts!

Aquesta col·lecció compta amb unes 
propostes didàctiques descarregables des 
de www.bromera.com

Cada llibre: 24 pàg. / 7,50 €

imp ANG

14. La cabanya del tio Tom
Harriet Beecher Stowe
Adaptació de Vicente Muñoz 
Puelles
Il·lustracions: Eva Sánchez
978-84-1358-172-9

15. Els tres mosqueters
Alexandre Dumas
Adaptació: Irene Rodrigo
Il·lustracions: Agustín Comotto
978-84-1358-498-0

12. El llibre de la selva
Rudyard Kipling
Adaptació de Jesús Cortés
Il·lustracions: Laura Pérez 
Granell
978-84-9026-965-7

13. Peter Pan
James Mathew Barrie
Adaptació de Vicente Muñoz 
Puelles
Il·lustracions: Jesús Aguado
978-84-1358-171-2

11. Heidi
Johanna Spyri
Adaptació de Teresa Broseta
Il·lustracions: Jesús Aguado
978-84-9026-964-0

8. Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Adaptació d’Enric Lluch
Il·lustracions: Anna Clariana
978-84-9026-623-6

10. El geperut  
de Notre-Dame
Victor Hugo
Adaptació d’Enric Lluch
Il·lustracions: Noemí Villamuza
978-84-9026-625-0

9. La volta al món  
en 80 dies
Jules Verne
Adaptació de Jesús Cortés
Il·lustracions: Laura Pérez 
Granell
978-84-9026-624-3

A PARTIR DE 6 ANYS
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4. L’illa del Tresor
Robert L. Stevenson
Adaptació de Jesús Cortés
Il·lustracions: Óscar T. Pérez
978-84-9026-619-9

2. Don Quixot
Miguel de Cervantes
Adaptació de Josep A. Fluixà
Il·lustracions: Sebastià Serra
978-84-9026-617-5

3. El viatge de Gulliver a 
Lil·liput
Jonathan Swift
Adaptació d’Enric Lluch
Il·lustracions: Jesús Aguado
978-84-9026-618-2

1. L’Odissea 
Homer
Adaptació de Jesús Cortés
Il·lustracions: Álex Herrerías
978-84-9026-616-8

6. El jove rei Artús
Popular
Adaptació de Josep Antoni 
Fluixà
Il·lustracions: Teresa Ramos
978-84-9026-621-2

5. Romeo i Julieta
William Shakespeare
Adaptació de Teresa Broseta
Il·lustracions: Valentí Gubianas
978-84-9026-620-5

A PARTIR DE 6 ANYS

7. Frankenstein 
Mary W. Shelley
Adaptació de Teresa Broseta
Il·lustracions: Eva Sánchez
978-84-9026-622-9
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259. Mon pare és 
un carranc
Cristina Oleby
Il·lustracions: Roger Simó
64 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-501-7

A la platja un xiquet, s’adona 
que son pare s’ha convertit en 
un carranc: ulls que sobreïxen, 
pinces i closca roja. Com se 
les arreglarà ara per a jugar 
amb ell?

gènere: narrativa fantàstica
temes: relacions familiars, 
humor, hàbits saludables

Narracions breus a partir de 
6 anys . Amb il·lustracions a 
tot color.

Amb propostes didàctiques 
que es poden baixar des del 
web www.bromera.com

Sèrie Blanca

240. Un barret sense cap
Daniel Hernández Chambers
Il·lustracions: Laia Berloso
64 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-001-2

Una ventada s’emportarà 
el barret del cap del seu 
propietari. Tornar-hi, però, no 
serà gens fàcil...

gènere: narrativa
temes: salut mental, relacions 
personals, emocions

243. Paula i el colibrí
Muriel Villanueva
Il·lustracions: Albert Asensio
64 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-130-9

Un matí d’hivern, Paula se sent 
trista quan entra a l’habitació 
dels seus pares i veu el seu 
germà mamant plàcidament 
en el llit. Paula ha decidit que 
se n’anirà a viure amb l’avi, 
l’únic que li fa cas.

gènere: narrativa
temes: gelosia, autoestima, 
relacions familiars

A PARTIR DE 6 ANYS
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247. El xiquet que no 
estava acabat del tot
M. Carmen Aznar
Il·lustracions: Valentí Gubianas
32 pàg. / 9,30 €
978-84-1358-188-0

Toni fa les coses a la seua 
manera i la seua germana li 
diu que no està acabat del tot. 
Un dia, troba un caragol davall 
del sofà. I si és el que li falta?

gènere: narrativa
temes: creativitat, relacions 
familiars, diversitat

250. Vols un caramel? 
De llima o de mel?
Mar Font
Il·lustracions: Mercè Canals
64 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-268-9

El pare de Simó s’ha quedat 
sense faena i està trist. Un 
dia, sent una conversa en 
què parlen d’una botiga on 
venen uns caramels boníssims. 
Decideix anar allí.

gènere: narrativa
temes: decisió, família, 
solidaritat, superació

255. L’últim monstre
Joan de Déu Prats
Il·lustracions: Kim Amate
64 pàg. / 9,50 €
978-84-18592-88-1

El monstre del vell molí ja no 
espantava ningú. No perquè 
ja no fera por, el problema era 
que al poble ja no vivia ningú. Si 
volia continuar fent de monstre, 
no li quedava altre remei que 
anar-se’n a viure a la ciutat.

gènere: narrativa fantàstica
temes: educació ambiental, 
igualtat, convivència
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220. Verònica vol un amic
Pep Molist
Il·lustracions: Ona Caussa
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-846-9

Verònica té tot allò que desitja. 
Fins i tot té un llop com a 
mascota! Tanmateix, li falta una 
cosa molt important: no té cap 
amic amb qui jugar, contar-li 
secrets o compartir pors. Com 
podria trobar-ne un?

gènere: narrativa
temes: amistat, relacions 
familiars, creixement personal

209. Mare, vull que sigues 
com un elefant!
Cinta Arasa
Il·lustracions: Marta Montañá Ros
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-724-0

La mare de Ferran no té mai 
temps. Sempre va corrents. Un 
dia l’oncle Pere li regala un 
elefant de peluix i li explica un 
fum d’històries sobre aquests 
animals. 

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
convivència, cultura

215. La xiqueta que volia 
passejar gossos (menuts)
Carmela Trujillo
Il·lustracions: Óscar T. Pérez
80 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-766-0

Vull tindre un gos, però els 
meus pares no em deixen. I si 
em faig passejadora de gos sos? 
Però com que només tinc sis 
anys, hauran de ser menuts...

gènere: narrativa
temes: autoestima, amistat, 
animals, família

206. Tindré un germanet!
María Solar 
Il·lustracions: Anna Clariana
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-665-6

No hi ha cap notícia més 
bona que saber que tindràs 
un germanet! Però abans 
que arribe a casa, hi ha molta 
faena per fer: comprar-li roba, 
preparar-li l’habitació, buscar-li 
un nom...  

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
convivència, canvis

227. Una caixa de secrets
Muntsa Mimó
Il·lustracions: Valentí Gubianas
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-993-0

Un relat tendre i divertit sobre 
l’amor i l’amistat. Què deu 
contindre la caixa tan especial 
que regala la iaia de Joan al 
seu net? Vols descobrir-ho?

gènere: narrativa
temes: relaciones familiars, 
emocions, amistat

225. Tinc un drac a 
la panxa
Beatriz Berrocal
Il·lustracions: Lucía Serrano
56 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-884-1

S’està preparant una funció a 
l’escola i el nostre protagonista 
té por de parlar en públic. Pensa 
que té un drac a la panxa que 
el mossega i li furta la memòria. 
Com aconseguirà véncer-lo?

gènere: narrativa
temes: autoestima, creixement 
personal, entorn (escola i família)

A PARTIR DE 6 ANYS
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236. El conte de la cartera
Anna Manso
Il·lustracions: África Fanlo
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-461-4

Mercè somia ser pintora, tot 
i que és feliç com a cartera. 
Però, últimament, s’ha adonat 
que ningú està content amb  
el que els porta. Damunt, un 
dia de pluja tot s’embolica!

gènere: narrativa
temes: autoestima, creixement 
personal, fantasia

230. Un unicorn, és un 
unicorn!
Carmen Gil
Il·lustracions: Sr. Riquelme
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-341-9

Brisa està trist perquè té un 
cos estrany i tots els animals 
se’n riuen. Per sort, la princesa 
Eliana el trobarà i li explicarà 
que no s’ha de preocupar per 
res. En realitat, és un unicorn!

gènere: fantasia
temes: identitat, autoestima, 
assetjament

PD

LB
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201. Qui m’ha furtat 
les plomes?
Gemma Lienas
Il·lustracions: Sebastià Serra
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-587-1

A Carlota i el seu gat Merlí 
mentre fan una passejada pel 
prat, diferents aus els increpen 
pensant-se que el gat els ha 
furtat les plomes que els falten. 
Podran resoldre el misteri?

gènere: fantasia
temes: animals, amistat, misteri i 
investigació

199. Fils i tisores
Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Rebeca Luciani
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-319-8

La casa nova és tan gran que a 
Raquel li fa por. Però la mare, 
que té molta traça amb les 
tisores i els fils, li farà un vestit 
molt especial i li demostrarà 
que, encara que no estiguen 
juntes, sempre estaran unides.

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, por, 
autoestima

186. La xiqueta que 
només es va poder endur 
una cosa
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Jorge del Corral
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-227-6

Lena està preocupada pensant 
què pot regalar a la iaia  
ara que fa 100 anys. Sort que a 
classe estan disposats a donar-
li un bon grapat d’idees. 

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
autoestima, entorn (escola)

180. El gall despistat
Teresa Broseta
Il·lustracions: Toni Cabo
32 pàg. / 8,20 €
978-84-9026-145-3

Coneixes algun gall que cante 
quan ix la lluna i que no diga 
ni pruna quan ix el sol? Això 
és el que fa cada dia Quimet, 
el gall més ben plantat de la 
granja, però també el més 
despistat.

gènere: fantasia
temes: animals, amistat, humor

169. El follet Bambalambà
Joles Sennell
Il·lustracions: Montse Tobella
64 pàg. / 9,50 €
978-84-1539-045-9

El follet Bambalambà ha 
dedicat tota la seua llarguíssima 
vida a guardar tresors. Però fa 
molt de temps que la gent no 
entra al bosc a buscar-ne. Així 
que comença un viatge a la 
recerca d’una faena nova. 

gènere: fantasia
temes: autoestima, creixement 
personal, oficis

166. El primer dia d’escola
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Enric Solbes
64 pàg. / 8,20 €
978-84-1539-029-9

Josep comença primer de 
Primària i està nervioset. Com 
és el pati nou? És cert que els 
grans els furten les pilotes? La 
mestra somriu. Això és un bon 
senyal, ja veurem quant de 
temps li dura!

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
escola, amistat

171. La festa monstruosa
Carles Cano
Il·lustracions: Paco Giménez
32 pàg. / 8,20 €
978-84-9026-048-7

En el tenebrós País dels 
Monstres falta color, tot és gris, 
blanc i negre, amb alguns tocs 
sangonosos de roig. Però, la 
mare d’Urk coneix una manera 
senzilla i ràpida d’acolorir el 
país.

gènere: fantasia
temes: humor, relacions 
familiars, convivència

175. El caragol Fredolic
Joan Pla
Il·lustracions: Cristina Durán
32 pàg. / 8,20 €
978-84-9026-084-5

Fredolic és un caragolet 
que sempre té fred i passa 
mil aventures per a trobar 
l’escalforeta del sol: dalt de 
tot d’un arbre, a la torre d’un 
castell, a l’eixida del sol... No 
t’ho pots ni imaginar!

gènere: fantasia
temes: coneixement del medi, 
creixement personal, autoestima

A PARTIR DE 6 ANYS
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150. La meua veïna és 
una bruixa?
Carmen Gil
Il·lustracions: Escletxa
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-524-0

Paula i Miquel troben una casa 
tenebrosa i, a la porta, una 
dona major amb el nas molt 
llarg i una berruga. Serà una 
bruixa!

gènere: narració
temes: relacions familiars, 
fantasia, humor

144. El rellotge que no  
deia cucut
Lucía Baquedano
Il·lustracions: Miguel Calatayud
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-429-8

El príncep de Castellburg 
no sabia riure. Fins que, un 
bon dia, un rellotge de cucut 
defectuós va canviar el destí 
del príncep.

gènere: narrativa
temes: humor, relacions 
personals, convivència

141. Ricard, l’escultor
Gianni Rodari
Il·lustracions: Montse Tobella
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-389-5

Ricard fa estàtues que 
representen cabres, bombers o 
cavalls. Quan les acaba, cobren 
vida i se’n van a córrer món i, 
de tant en tant, visiten de nou 
Ricard per a contar-li les seues 
aventures.

gènere: fantasia
temes: oficis, humor, creativitat

134. Clara no para
Braulio Llamero
Il·lustracions: Eider Eibar
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-309-3

Clara és una nana petana i no 
està quieta ni un segon. La 
seua germana diu que és com 
un motoret, una excavadora  
i un terratrémol, però les dues 
juntes es diverteixen una 
barbaritat.

gènere: narrativa 
temes: relacions familiars, 
amistat, diversitat

151. A mi no m’agraden 
els llibres!
Joan Portell Rifà
Il·lustracions: Oriol Hernández
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-522-6

A Joan tots li regalen llibres, 
però a ell no li agraden.  
Malgrat això, un dia els troba 
utilitat: fer de porteria de 
futbol. Ara bé, tot canvia 
definitivament el dia que 
coneix Naiana.

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
escola, emocions

A PARTIR DE 6 ANYS
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161. Imma i Emma
Teresa Duran
Il·lustracions: Jorge del Corral
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-878-4

Diuen que tots els bessons són 
iguals, però encara que siguen 
idèntics per fora, poden ser 
molt diferents per dins. És el 
cas d’Imma i Emma. I si un dia 
deixaren de ser idèntiques?

gènere: narrativa
temes: fantasia, relacions 
familiars, diversitat

158. Aquest gos és tot 
un jardiner!
Lolita Bosch
Il·lustracions: Ester García
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-705-3

Cada nit, sense que els amos 
se n’assabenten, el gos es 
dedica a treballar l’hort: 
arranca les males herbes o té 
cura de les tomaqueres, però 
això fa que estiga cansat.

gènere: fantasia
temes: animals, autoestima, 
creixement personal

PD

PD

154. Jo de major vull ser...
Miguel Vázquez Freire
Il·lustracions: Xosé Tomás
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-783-1

Tot el món pregunta a Jordiet 
què vol ser quan siga major.  
I tots donen una resposta 
abans d’escoltar què en pensa 
ell. Però, quan per fi ho sap, 
quina sorpresa!

gènere: narrativa
temes: oficis, relacions familiars, 
creixement personal
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133. Un cavall de foc
Fina Casalderrey
Il·lustracions: Valentí Gubianas
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-251-5

El iaio Ximo sent olor de fum. 
Un gran incendi crema les 
cases, els arbres, els animals... 
«Els homes no ho han pogut 
fer, veritat?», pregunta el 
besnet. El iaio guarda silenci.

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
ecologia, emocions

126. Fúria
Patxi Zubizarreta 
Il·lustracions: Elena Odriozola
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-172-3

La mare de Carles està 
preocupada perquè ha 
descobert que només vol 
veure la televisió a tota hora. 
Un dia, se’n va la llum. Però la 
sorpresa que li han preparat 
farà que s’oblide de tot.

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
emocions, humor

125. Els animals de 
la ciutat
Vicente Muñoz Puelles
Il·lustracions: Noemí Villamuza
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-150-1

És la nit de Nadal i Ricard s’ha 
perdut. Sort que recorda els 
animals que hi ha a la ciutat: 
els lleons de Correus, l’àguila 
de l’estació, el lloro del mercat... 
Ells l’ajudaran a orientar-se.

gènere: narrativa
temes: emocions, autoestima, 
animals

119. La sopa de lletres
Amaia Crespo
Il·lustracions: Ramon Pla
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-091-7

A Raquel no li agraden gens 
ni la sopa ni la verdura, i els 
seus pares ja no saben què fer. 
Hui li toca sopa de lletres. Què 
inventarà per a no menjar-
se-la?

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, salut, 
creativitat

108. L’ànec i el salze
Mariasun Landa
Il·lustracions: Armand
64 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-521-9

Encara que a Mamà Ànec i als 
seus germans no els fa gens 
de gràcia, l’aneguet vol ser 
submarinista. La seua afició el 
portarà a enfrontar-se amb els 
cignes.

gènere: fantasia
temes: emocions, relacions 
familiars, creixement personal

115. Marina ja no té por
Maria Dolors Pellicer
Il·lustracions: Irene Bordoy
64 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-955-2

A l’habitació de Marina no hi ha 
cap monstre, fins que apaga el 
llum per a dormir. De nit, sent 
sorolls estranys dins l’armari, la 
porta s’obri lentament i apareix 
un personatge misteriós. Com 
podrà superar la por?

gènere: narrativa
temes: por, creixement personal, 
autoestima

102. Laia, una xiqueta 
mooolt exagerada
Mercé Viana
Il·lustracions: Paco Giménez
64 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-818-0

A Laia l’entusiasmen les coses 
grans i, si són enormes, encara 
més. Però descobrirà que les 
coses menudes també poden 
ser fantàstiques. Això sí, serà 
en una gran aventura.

gènere: narrativa
temes: creativitat, diversitat, 
emocions

118. Fantasmes al 
passadís
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Óscar Villán
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-000-9

Marina sap que al passadís de 
sa casa hi ha fantasmes, i passa 
molta por. El problema és que 
la resta de la família no la creu. 
Si poguera fotografiar-los...

gènere: narrativa
temes: fantasia, por, relacions 
familiars
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98. La sopera i el cullerot
Michael Ende
Il·lustracions: Quique Soler i 
Rosanna Crespo
64 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-804-3

Dos regnes molt pròxims han 
celebrat el bateig dels futurs 
hereus sense convidar la fada 
Serpentina. Aquesta, enfadada, 
regala a uns, una sopera; als 
altres, un cullerot. 

gènere: fantasia
temes: relacions familiars, 
humor, tradició

95. El llapis de Rosalia
Antón Cortizas
Il·lustracions: Sebastià Serra 
64 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-799-2

Rosalia va a escola, on aprén 
a escriure, que per això té sis 
anys. El seu pare li compra un 
llapis especial, perquè resulta 
ser un llapis desobedient!

gènere: narrativa
temes: fantasia, relacions 
familiars, escola

PD PD

Primeres novel·les i poesia a 
partir de 8 anys.

Amb propostes didàctiques que 
es poden baixar des del web 
www.bromera.com

Consulta 
la col·lecció 
completa:

251. Posa un emoji 
al poema
Fina Girbés
Il·lustracions: Cèsar Barceló
64 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-269-6

En els vint-i-nou poemes 
d’aquest llibre trobaràs bona 
cosa d’emocions i, en cada 
un, podràs posar l’emoji que 
vulgues: un somriure, una 
llagrimeta, algú que trau la 
llengua... 

gènere: poesia
temes: emocions, amor, amistat

257. Poemes amb llum 
de dia
Maria Dolors Pellicer
Il·lustracions: Gisela Navarro
64 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-454-6

Un conjunt de poemes 
infantils que ens conviden a 
gaudir de la llum del Sol, de 
l’aire lliure i de les ones de 
la mar. 

gènere: poesia
temes: emocions, coneixement del 
medi natural

PD

249. Pinotxo
Carlo Collodi
Il·lustracions: Marc Bou
80 pàg. / 9,30 €
978-84-1358-257-3

Com va ser que un titella 
es va convertir en un 
xiquet de veritat? Aquest 
clàssic de la literatura ens 
transporta a un món de 
fantasia i aventures. 

gènere: clàssics
temes: relacions familiars, 
creixement personal, oficis

246. Les millors faules 
de La Fontaine
Francesc Gisbert
Il·lustracions: Roser Argemí
80 pàg. / 9,30 €
978-84-1358-179-8

Les millors faules de La 
Fontaine explicades per la iaia 
Virtu amb un toc d’humor i 
fantasia. La iaia té una faula 
perfecta per a cada malifeta 
dels nets.

gènere: clàssics
temes: humor, fantasia, animals

PD

PD
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245. La volta al món en 
80 dies
Jules Verne
Il·lustracions: Jesús Huguet
88 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-174-3

El cavaller anglés Phileas Fogg 
aposta amb els amics que és 
possible fer la volta al món en 
80 dies. Per a demostrar-ho, 
emprén un viatge.

gènere: clàssics
temes: aventura, amistat, 
creixement personal

241. Empar i el xungovirus
Fani Grande
Il·lustracions: Ramon Pla
88 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-120-0

De sobte, un virus molt perillós 
fa que tot el món es tanque a 
casa per a fer la quarantena. 
Empar fa classes per internet, 
queda amb la gent per 
videoconferència i escriu un 
diari per a entendre què passa.

gènere: narrativa
temes: salut, relacions familiars, 
creixement personal

PD

PD

PD

239. Poalet de versos
Maria Dolors Pellicer
Il·lustracions: Alba Fluixà
64 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-007-4

Un recull de poemes divertits 
i emotius dedicats a cantar la 
felicitat que sentim a la vora 
de la mar durant les llargues 
jornades d’estiu.

gènere: poesia
temes: emocions, coneixement del 
medi, vacances

PD

226. Viatge al món de 
les lletres
Ramon Guillem
Il·lustracions: Esteban Hernández
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-934-3

A Raimon no li agraden gens 
els llibres. Però un dia en coneix 
un molt especial, perquè les 
lletres... parlen! I de la mà de  
les lletres s’endinsarà en un 
món meravellós.

gènere: narrativa
temes: fantasia, foment de la 
lectura

233. El llop vençut i altres 
contes mig inventats
Josep Antoni Fluixà
Il·lustracions: Sònia Albert
80 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-357-0

Llops descarats, joves 
viatgeres, vellets encantadors... 
Tots ells tenen una història per 
contar-nos. Descobreix-les en 
aquest divertit recull de relats.

gènere: narrativa
temes: animals, aventura, humor

223. Nuvolet
Joaquim G. Caturla
Il·lustracions: Marta Costa
112 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-836-0

Nuvolet és un gat que pot 
parlar com els humans. Nuvolet 
viurà tot un seguit de canvis 
provocats pel pas del temps i 
l’evolució de la nostra societat 
que posaran en perill la pau i la 
bellesa de l’hort on viu.

gènere: narrativa
temes: fantasia, animals, 
coneixement del medi

PD

PD

PD
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222. Faules d’Isop
Francesc Gisbert
Il·lustracions: Roser Algemí
80 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-861-2

Laia i Arnau, els protagonistes 
de l’obra, escolten totes les 
faules que els conta la seua 
àvia, Virtu. L’obra reuneix 
algunes de les faules clàssiques 
d’Isop, com El bou, La cigala i la 
formiga o El coix i el cec.

gènere: clàssics
temes: fantasia, animals, humor

PD

244. Poemes romancers i 
altres versos xafarders
Marc Granell
Il·lustracions: Manuel Granell
88 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-152-1

«La poesia trau el nas per on 
menys t’ho esperes», diu el 
principi d’aquest poemari. 
Composicions curtes, iròniques i 
atentes als detalls formen el nou 
llibre del gran poeta valencià.

gènere: poesia
temes: emocions, humor, entorn 
(cos)
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214. Ratolí a la selva 
tropical
Carles Cano
Il·lustracions: Núria Feijoó
72 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-764-6

Saps quin és l’animal més fort 
de la selva? El lleó? Ni pensar-
ho! El lleó és el més ferotge, 
però l’elefant té més força. 
I el més llest? Triar-ne un és 
complicat...

gènere: fantasia
temes: animals, humor, diversitat

212. El desbaratat conte 
dels fesols màgics
Carles Cano
Il·lustracions: Paco Giménez
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-725-7

Un xiquet és enviat al 
mercat on compra uns fesols 
màgics que produeixen uns 
pets monstruosos, capaços 
d’enrunar una casa. Com 
podria aprofitar aquesta força?

gènere: fantasia
temes: humor, oficis, emocions

210. Poemes amb llum 
de lluna
Maria Dolors Pellicer
Il·lustracions: Paco Giménez
52 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-727-1

Un recull de poemes infantils 
per a gaudir a la claror de 
la lluna, just quan els més 
menuts estan a punt de deixar 
anar els seus somnis.

gènere: poesia
temes: amor, relacions familiars, 
emocions

PD

PD
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208. Els viatges de Gulliver
Jonathan Swift 
Il·lustracions: M. Ángel Giner Bou 
96 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-691-5

Gulliver s’embarca en tres 
fantàstiques aventures: Lil·liput, 
un lloc amb persones diminutes 
i bel·licoses; Brobdingnag, 
habitada per gegants, i el 
país dels Houyhnhnms, on els 
cavalls parlen.

gènere: clàssics
temes: aventura, emocions, fantasia

LB

193. El meu nom és 
un poema
Carme Miquel i Mercé Viana 
Il·lustracions: Toni Cabo
88 pàg. / 9,50 € 
978-84-9026-400-3

Sabies que darrere de cada 
nom hi ha un poema? Si et fixes 
bé, en cada lletra hi ha versos 
amagats que porten tota la 
màgia de la literatura. I és que 
tots els noms són un poema!

gènere: poesia
temes: emocions, autoestima, 
humor

196. Llibre de les bèsties
Ramon Llull
Il·lustracions: Miguel Ángel Giner
88 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-499-7

Un dia els animals elegiren un 
rei, el lleó, i com a consellers, 
l’os, el lleopard, la pantera, la 
serp i el llop. La rabosa no va 
entendre que la deixaren fora 
i, a partir d’ací, tot es va anar 
complicant cada vegada més.

gènere: clàssics
temes: fantasia, animals, política

202. Paraules màgiques
Teresa Broseta
Il·lustracions: Jordi Sunyer
104 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-590-1

Nerea està molt il·lusionada 
perquè anirà d’excursió a una 
granja escola amb els seus 
millors amics. Llàstima que 
finalment no puga assistir-hi 
perquè és massa car, com els 
passa a altres companys. 

gènere: narrativa
temes: amistat, emocions, 
creixement personal

PD

PD

PD

190. Mercedina
Mercé Viana
Il·lustracions: Xavier Tarazona
112 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-257-3

El nyus i el nyas es troben 
un ou verd fosforescent que 
es mou a ritme de mambo i 
el porten a la sàvia Alhena. 
La vella no s’ho pot creure, 
d’aquell ou està a punt de 
nàixer un ésser meravellós.

gènere: fantasia
temes: amor, emocions, relacions 
personals

PD
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188. Versos que van 
i vénen
Fina Girbés
Il·lustracions: Pere Puig
80 pàg. / 9,50 € 
978-84-9026-243-6

Aquest poemari ens proposa 
dosificar la poesia, com una 
píndola vitamínica per a 
cada dia, per a així enfortir el 
vocabulari dels infants amb 
paraules riques i boniques. 

gènere: poesia
temes: creativitat, humor, 
emocions

182. L’olor de la mare
Ricardo Alcántara 
Il·lustracions: Montse Tobella
120 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-172-9

Bigotis és el més espavilat i 
el més aventurer dels seus 
germans. Per això, el dia que la 
mare tarda molt a tornar a casa, 
decideix anar a buscar-la. Pel 
camí, coneixerà nous amics, dels 
quals aprendrà valuoses lliçons.

gènere: fantasia
temes: animals, relacions 
familiars, aventura

176. El flautista valent
Teresa Broseta 
Il·lustracions: Rosanna Crespo i 
Quique Soler
104 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-127-9

Roig Julivert ha sentit coses 
terribles sobre les persones i, 
encara que pertany a la tribu 
de donyets més poruga del 
món, vol saber si són certes. 

gènere: fantasia
temes: aventura, humor, 
emocions

PD

PD

173. Una setmana 
de contes
Enric Lluch
Il·lustracions: Armand
80 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-069-2

Marta voldria que li contaren 
contes, però els seus pares van 
sempre amb l’all al cul. Fins que 
un dia, el pare de la xiqueta 
fica el peu dins d’un forat de 
la vorera.

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
convivència, autoestima

PD

168. El viatge de Lluna 
a les muntanyes
Juane Gumbau
Il·lustracions: Subi
96 pàg. / 9,50 € 
978-84-1539-047-3

Lluna ha perdut el que més 
estima en el món: els seus 
pares. Decidida a ajudar-los 
a tornar a casa, comença un 
viatge sorprenent i enriquidor.

gènere: narrativa
temes: aventura, relacions 
familiars, emocions

163. Poemes a la carta
Fina Girbés
Il·lustracions: Eider Eibar
80 pàg. / 9,50 € 
978-84-9824-860-9

Si de paraules boniques et vols 
alimentar, ací tens uns quants 
poemes, perquè els pugues 
recitar. En aquest menú 
tan peculiar trobaràs rimes 
senzilles i lleugeres. Bon profit!

gènere: poesia
temes: emocions, humor, 
creativitat

162. Malson al tren 
Xocolate
Fina Casalderrey
Il·lustracions: Miquel Nolla
112 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-813-5

Íria i el seu germà Lino viatjaran 
sols en tren per primera 
volta, on viuran una aventura 
inesperada que posarà a prova 
la perícia dels dos germans...

gènere: narrativa
temes: aventura, relacions 
familiars, por

PD

PD

PD

157. Lula i les abelles
Mercé Viana
Il·lustracions: Monse Fransoy
104 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-816-6

La senyora Lula és coneguda 
pel seu pentinat estrafolari. 
Un dia, un brunzit estrany es 
converteix en el seu malson, 
i només amb l’ajuda de les 
seues amigues aconseguirà 
aturar el que ella creu que és 
una estranya malaltia...

gènere: narrativa
temes: amistat, humor, oficis

PD
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153. El núvol enamorat 
i altres contes en vers
Teresa Broseta
Il·lustracions: Xavier Tarazona
72 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-509-7

Un recull d’històries amb núvols 
enamorats i pirates, llavadores 
enfitades i botons viatgers, 
princeses i somnis... per a 
descobrir la màgia dels contes 
en vers i les rimes poètiques.

gènere: poesia
temes: fantasia, emocions, humor

146. Hansel i Gretel 
i altres contes populars
Jacob Grimm i Wilhelm Grimm
Il·lustracions: Miquel Nolla
152 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-437-3

Dos germans seduïts pel 
xocolate, una jove amb sabates 
de cristall, una donzella de 
cabells llarguíssims, etc., 
protagonitzen aquests contes.

gènere: clàssics
temes: fantasia, relacions 
familiars, aventura

A PARTIR DE 8 ANYS

143. Poemes de butxaca
Fina Girbés
Il·lustracions: Montse Ginesta
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-428-1

Dins d’una butxaca caben 
coses menudes, però també 
hi ha moments, desitjos, 
situacions, objectes, que són 
fugaços, senzills, fràgils... Si 
lliges aquests poemes, de 
segur que hi estaràs d’acord!

gènere: poesia
temes: emocions, humor, 
creativitat

PD

PD

PD

139. La nit dels animals
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Alberto Pieruz
72 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-338-3

Raquel està a punt de passar 
la primera nit sola a casa quan 
troba un quadern molt bonic 
en el qual comença a dibuixar 
animals... però quina sorpresa 
quan veu que cobren vida!

gènere: narrativa
temes: animals, fantasia, 
creixement personal

PD

131. Història de Marco 
i Mirko
Gianni Rodari
Il·lustracions: Montse Tobella
112 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-246-1

Marco i Mirko han promés 
que solament utilitzaran els 
martells per a espantar lladres, 
caçar fantasmes o resoldre 
misteris.

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
humor, aventura

137. Oda als peus i 
altres poemes
Marc Granell
Il·lustracions: Manuel Granell
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-329-1

Els peus també tenen dret  
que els dediquen versos!  
I també els canaris, els gats,  
la natura, i fins i tot les vocals, 
per què no? 

gènere: poesia
temes: emocions, humor, entorn 
(cos)

PD

PD

PD

123. Julieta, Romeo i 
els ratolins
Mariasun Landa
Il·lustracions: Marie Nigot
96 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-059-7

Els ratolins viuen al paradís. Què 
és el paradís per a un ratolí? 
Menjar pastissos i ballar rock. 
Però, de sobte, el paradís es 
converteix en un infern. I... què 
és l’infern? Menjar pastissos i 
haver de fer dieta després.

gènere: narrativa
temes: animals, humor, salud

PD

127. El secret de les cinc 
llegendes
Llorenç Giménez
Il·lustracions: Esperança Martínez
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-018-4

A Sant Joan, mentre sonen les 
campanades de mitjanit, s’obri 
una porta secreta al castell. 
Qualsevol que entre per aquella 
porta pot aconseguir un tresor 
fabulós. Però abans ha de 
passar unes dures proves...

gènere: narrativa
temes: por, fantasia, aventura
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120. Jo Tirant, tu 
Carmesina
Enric Lluch
Il·lustracions: Toni Cabo
88 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-075-7

A l’escola arriba una companya 
nova: Carmesina. I d’on s’ha tret 
aquell nom tan estrany? Joan 
descobrirà que Carmesina era 
una princesa que estimava un 
cavaller.

gènere: narrativa
temes: foment de la lectura, 
amistat, escola

113. Contes d’Andersen
Hans Christian Andersen
Il·lustracions: Valentí Gubianas
120 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-038-2

Una princesa d’incògnit, un 
emperador que es passeja 
nu, un soldadet de plom 
enamorat, un rossinyol que 
és cantant i un aneguet a qui 
ningú estima protagonitzen 
aquest recull de contes.

gènere: clàssics
temes: emocions, aventura, amor

109. Un quixot amb 
bicicleta
Enric Lluch
Il·lustracions: Pablo Olivero
80 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-986-6

El pare de Salva li llig tots els 
dies fragments del Quixot i, a 
poc a poc, el xiquet començarà 
a imitar aquest personatge 
universal i correrà també 
moltes aventures destrellatades.

gènere: narrativa
temes: foment de la lectura, 
aventura, humor

PD

PD

PD

103. Alícia en el país 
del xocolate
Xavier Mínguez
Il·lustracions: Ramon Pla
88 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-849-4

A Alícia li agrada massa el 
xocolate i sa mare no li’n 
deixa menjar. Però descobrirà 
una fórmula per a aconseguir 
aquest dolç: viatjar al món de 
les històries fantàstiques.

gènere: narrativa
temes: foment de la lectura, 
salut, relacions familiars

PD

94. Les aventures de 
Potaconill
Carles Cano
Il·lustracions: Paco Giménez
72 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-805-0

Un conillet molt simpàtic es fa 
amic d’un ànec i d’una mosca 
i se’n van a córrer món junts. 
Tots tres coneixeran llocs i 
personatges fantàstics fins que 
aconsegueixen tornar a casa.

gènere: narrativa
temes: animals, humor, aventura

91. La fada dels Somnis
Mercé Viana
Il·lustracions: Ramon Pla
88 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-774-9

Els mag-mag són uns éssers 
alegres i treballadors i tenen 
un encant especial. Murfi, 
però, és diferent: no juga, no 
riu, no canta i... és incapaç de 
somiar! Podrà la màgia ajudar-
lo?

gènere: fantasia
temes: diversitat, relacions 
familiars, emocions

83. Silvèrius Flautus
Enric Lluch
Il·lustracions: Juanjo Cortés
88 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-744-2

Agrippa, germanastre de 
l’emperador de Roma, ha 
desaparegut. Amb només set 
anys, el seu fill, Silvèrius Flautus, 
decideix anar a buscar-lo amb 
l’ajuda del saurí Ildunir i del 
gladiador Musculatus.

gènere: narrativa
temes: aventura, relacions 
familiars, emocions

PD

PD

PD

79. Mira quina estrella 
Maria Jesús Bolta
Il·lustracions: Josep Vicó
88 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-637-7

Què faries si una nit una 
estrella que xarra com una 
cotorra i plora com una 
magdalena entrara a la teua 
habitació? Per a Neus, la seua 
nova amiga és un autèntic 
maldecap, però l’ajudarà a 
superar tots els problemes.

gènere: narrativa
temes: fantasia, autoestima, amistat

PD
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76. El color del blat
Eva Dénia
Il·lustracions: Sebastià Dénia
64 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-605-6

Pot un príncep apagar un 
volcà abocant-hi un poc de 
llet? És possible que una 
llavor de baobab arribe a 
foradar un planeta? Tot açò 
ho descobrirem gràcies als 
poemes, cançons i cal·ligrames.

gènere: poesia
temes: emocions, coneixement 
del medi

73. Bum-Bum! 
El fantasma esvalotat
Mercé Viana
Il·lustracions: Felip Baldó
96 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-582-0

Alba rep la visita del fantasma 
Xitxarel·lo, que ha sigut 
expulsat del castell dels 
Cullerots. El seu caràcter 
trapella organitzarà un fum 
d’embolics!

gènere: narrativa
temes: aventura, humor, fantasia

66. Els animals agraïts
Llorenç Giménez
Il·lustracions: Anna Roig
64 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-452-6

Cada dia, els animals del bosc 
viuen mil i una aventures. Per 
això, quan arriba la primavera, 
es reuneixen, durant set nits i 
un dia, en el Gran Aplec dels 
Animals per tal de contar totes 
les històries, reals i solidàries, 
que han viscut durant l’any.

gènere: narrativa
temes: animals, amistat, convivència

PD

PD

PD
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65. Qui t’ha dit que 
el món era blanc?
Maria Jesús Bolta
Il·lustracions: Vicente Javier 
Villena
96 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-440-3

Quan les sabates es queden 
a soles, munten unes festes 
divertidíssimes. A més, són 
molt bones amigues, i així ho 
demostren a unes sandàlies 
amb mal geni.

gènere: narrativa
temes: fantasia, humor, amistat

PD

57. El cas misteriós de 
la lletra malalta
Mercé Viana
Il·lustracions: Anna Miralles
112 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-371-0

La lletra ema, la favorita del 
ministre de les Lletres Ben 
Fetes, cau malalta per l’actitud 
autoritària del governant. 
L’alarma s’estén a totes les 
lletres de l’abecedari. 

gènere: fantasia
temes: foment de la lectura, 
salut, humor

63. Un pintor molt guai
Mercé Viana
Il·lustracions: Paco Giménez
104 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-408-3

Omix, el fill del bruixot 
Estiracabells, s’ha entossudit a 
ser pintor. Però la seua afició 
artística es barreja amb la 
màgia que domina el país i 
provoca més d’un problema. 
Per això li’n passen de tots els 
colors.

gènere: fantasia
temes: oficis, humor, creativitat

62. Quines bèsties!
Antoni Albalat
Il·lustracions: Gerard Miquel
64 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-409-0

Ací trobaràs anguiles, crancs, 
grills, granotes, balenes... 
Bèsties i bestioles que 
busquen lectors amb ganes de 
descobrir la natura a través del 
món màgic de la poesia. Un 
divertit safari de paper.

gènere: poesia
temes: animals, humor, emocions

PD

PD

PD

53. La història de 
Vilafartera
Vicent Marçà
Il·lustracions: Horacio Elena
80 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-332-1

Hi havia un lloc on cada menjar 
tenia un sabor exquisit. Els 
formatges, les cireres i els gelats 
de xocolate eren els millors del 
món. Però un dia els núvols van 
deixar de visitar aquell poble.

gènere: narrativa
temes: meteorologia, salut, 
emocions

PD
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52. L’àngel Propulsat 
i el dimoni Emplomat 
Enric Lluch
Il·lustracions: Toni Espinar
80 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-311-6

L’àngel i el dimoni han vingut 
a passar una temporada a la 
Terra per encàrrec dels seus 
respectius capitans. 

gènere: fantasia
temes: aventura, humor, 
diversitat

40. Les lletres fan fugina
Enric Lluch
Il·lustracions: J. M. Lavarello
72 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-206-5

A Adel no li agrada llegir. El 
seu mestre diu que necessita 
contes adequats. Per això, Adel 
i son pare visiten la llibreria del 
senyor Espigot, que els ofereix 
el sorprenent Llibre de les lletres 
saltadores.

gènere: narrativa
temes: foment de la lectura, 
relacions familiars

PD PD

Una col·lecció que combina 
divertides narracions amb 
continguts de Primària. 

Amb propostes didàctiques 
que es poden baixar des del 
web www.bromera.com

COMPETÈNCIA

STEM

13. A menjar toca!
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
88 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-983-1

Una nova entrega d’«El Club de 
la Ciència». En aquesta ocasió, 
descobrim la importància 
de seguir una alimentació 
saludable i com podem 
aconseguir-ho fàcilment.

12. I tu, què fas contra el 
canvi climàtic?
Joan Olivares
Il·lustracions: Javier Lacasta
112 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-832-2

La mestra de Valeri i Elvira els 
explica els perills del canvi 
climàtic i els anima a buscar 
solucions per a combatre’l. 
Entre els dos trobaran més de 
30 receptes casolanes per a 
afrontar el canvi climàtic.

PD

PD

11. Quin oratge farà 
demà?
Teresa Broseta i Jordi Payà
Il·lustracions: Javier Lacasta
96 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-667-0

Valeri i Elvira estan enfadats. 
Volen celebrar junts els 
aniversaris, però no saben on 
fer la celebració perquè pot 
ploure. Sort que l’amiga de 
l’àvia Balbina, Cococó, i el seu 
nebot, que és un meteoròleg 
famós, els hi ajuden!

LB

10. La teua àvia és una 
crack de les mates
Joan Olivares
Il·lustracions: Javier Lacasta
88 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-602-1

Valeri i Elvira escolten atents 
les històries de nombres, 
divisions, fraccions i 
percentatges que conta l’àvia 
Balbina mentre berenen 
rosques fregides amb llet i 
canella i bunyols de carabassa.

PD
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8. Qui té por de 
Morgana?
Pasqual Alapont 
Il·lustracions: Montse Español 
176 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-684-1

Morgana juga a bàsquet amb 
les seues amigues Paula, Lola, 
Pili i Sílvia. A més, li agrada 
Berenguer, un xic de classe 
que fa poesies amb rima 
consonant.

9. Morgana la dels ulls 
verds 
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Montse Español
160 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-848-7

Morgana acaba d’encetar el 
tercer trimestre de l’últim curs 
de Primària i ja és hora de 
decidir què vol ser de major. 
Encara no té nóvio, però 
Berenguer insisteix a escriure-li 
quartetes d’amor.

PD

LB
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7. El quadern taronja 
de Morgana 
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Montse Español
168 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-576-9

Morgana té onze anys i fa sisé 
de Primària. Juga a bàsquet, té 
un germà un tant esbojarrat i 
uns amics molt divertits. Com 
s’ho farà per a aprovar el curs 
amb tantes distraccions?

6. Bufa, quin paisatge!
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
64 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-500-4

Un bosc tarda centenars, i a 
vegades milers, d’anys a créixer, 
però pot desaparéixer en 
poc de temps per culpa d’un 
incendi o per les necessitats de 
l’home. El senyor Cantalombardi 
té la solució perquè la Terra no 
es convertisca en un desert.

PD

PD

5. Un dia a la granja
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
80 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-366-6

La cosina Empariues ha 
caigut un bac i du el braç 
en cabestrell. Qui s’ocuparà 
ara de la granja? El senyor 
Cantalombardi està encantat 
d’ajudar-la, i també Helena. 
Però, i Martí?

4. Ara sí que m’has tocat 
el nas!
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
72 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-365-9

Martí està preocupat: el seu 
cos i el de la seua veïna no són 
iguals. Per això vol tindre una 
conversa d’home a home amb 
el senyor Cantalombardi i que 
li aclarisca algunes coses.

PD

PD

3. Descens al barranc 
del Diable
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
72 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-345-1

El senyor Cantalombardi conta 
a Martí i a Helena el viatge que, 
cinquanta anys arrere, va fer 
amb el seu cosí: des de les fonts 
del riu fins a la desembocadura 
a la mar i el perillós descens al 
barranc del Diable.

2. Un huracà anomenat 
Otília 
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
72 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-344-4

Helena i Martí continuen 
barallant-se. Per sort, el senyor 
Cantalombardi sap com 
tractar-los i junts aprenen 
moltes coses sobre l’atmosfera 
i l’oratge, fins que arriba un 
huracà anomenat Otília i ho 
capgira tot de dalt a baix.

PD

PD
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1. Un veí ple de sorpreses
Víctor Raga
Il·lustracions: Montse Español
80 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-340-6

Martí i Helena es colen 
en la terrassa del senyor 
Cantalombardi. Els agradaria 
veure les estreles a través del 
seu telescopi. Però el veí té 
un problema ben gran i l’han 
d’ajudar a resoldre’l.

PD

Consulta 
la col·lecció 
completa:

A PARTIR DE 10 ANYS

Novel·les i poesia a partir de 
10 anys.

Amb propostes didàctiques que 
es poden baixar des del web 
www.bromera.com

258. Què amaguen 
els camps?
Belén Balaguer
Il·lustracions: Marc Bou
144 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-488-1

Una història a dues veus, 
Marc i Salima, dos xiquets ben 
diferents que, tot i no tindre 
res en comú, comparteixen 
una missió: protegir els camps 
del seu poble.

gènere: narrativa
temes: amistat, diversitat, 
ecologia

255. El meravellós viatge 
de Nils Holgersson
Selma Lagerlöff
Il·lustracions: Zuzanna Celej
136 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-273-3

Un dia Nils Holgersson és 
víctima d’un encanteri. En 
companyia d’un grup d’ànecs 
salvatges, començarà un viatge 
emocionant per a desfer-se de 
l’embruix.

gènere: fantasia
temes: aventura, animals, 
emocions

PD

PD

248. L’ofici de la mar
Josep Antoni Fluixà
Il·lustracions: Cèsar Barceló
56 pàg. / 9,30 €
978-84-1358-208-5

Recull de poemes dividits en 
dues seccions principals, una 
dedicada a temes marítims i 
una altra a oficis.

gènere: poesia
temes: coneixement del medi, 
oficis, emocions

252. Mariola i la botiga 
de la font
Maria Josepa Payà
Il·lustracions: Jesús Huguet
120 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-270-2

Mariola arriba a la botiga del 
poble i es posa molt trista 
perquè hi ha un cartell de 
liquidació per tancament. Amb 
els altres xiquets de l’escola 
intenten buscar una solució.

gènere: narrativa
temes: amistat, valors i emocions

PD

PD
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237. El misteri de 
Serra Perduda
Francesc Gisbert
Il·lustracions: Mar Silvestre
160 pàg. / 10,20 €
978-84-9026-468-3

Un relat ple d’acció i misteri 
en què els protagonistes 
descobriran la importància 
de l’amistat i de la cooperació 
per a superar una divertida 
aventura.

gènere: narrativa
temes: aventura, amistat, misteri

235. Com m’agradaria 
que estigueres ací
Charo Pita
Il·lustracions: Dani Padrón
112 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-901-5

La llebre va veure una botella 
al riu. La va rescatar i va llegir 
el missatge que contenia: “Com 
m’agradaria que estigueres 
ací”. La nota la impulsa a fer les 
maletes i caminar...

gènere: fantasia
temes: animals, aventura, 
emocions

232. Minerva, una 
vampira de veritat
David Navalón
Il·lustracions: Gloria Celma
120 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-334-1

Minerva descobrirà que és 
víctima d’una maledicció que 
l’obliga a ser malvada, però 
ella no vol ser dolenta! Com 
s’ho farà per a xuplar sang 
sense fer mal a ningú?

gènere: fantasia
temes: emocions, valors, 
creixement personal

PD

PD

LB

231. L’enigma del 
centenari
Enric Lluch
Il·lustracions: Julia Cejas
120 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-333-4

Miquel i Neus assisteixen a la 
celebració del centenari del 
València CF. Però la seua visita es 
convertirà en una aventura quan 
hagen de salvar l’acte del Cellut 
Major, que vol sabotejar-lo.

gènere: narrativa
temes: humor, aventura, 
aniversari

PD

221. Un mocador 
de pirata
Ximo Cerdà
Il·lustracions: Jordi Sunyer
104 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-859-9

El pare de Lluc ja no s’acaba 
les porcions de pizza i deixa 
de recollir-lo al col·legi. Quan 
el iaio Ramon es queda a casa 
per a ajudar-los, les sospites de 
Lluc es veuen confirmades. 

gènere: narrativa
temes: salut, relacions familiars, 
creixement personal

229. Ona i Roc i els tigres  
de Sumatra
Muriel Villanueva
Il·lustracions: Julia Cejas
176 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-992-3

Ona i Roc van a Indonèsia 
amb la seua tia Elisenda. 
Allí viuran una aventura 
extraordinària. Un relat que 
defensa la importància que té 
la protecció de la natura.

gènere: narrativa
temes: aventura, ecologia, 
relacions familiars

PD

PD

PD

PD

218. Peter Pan i la 
desaparició del foc
Josep A. Fluixà
Il·lustracions: Pau Valls
104 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-816-2

Wendy i els xiquets perduts 
han envellit, però Peter Pan 
continua tan jove com sempre. 
Així, en un dels seus viatges, 
descobreix les Falles.

gènere: fantasia
temes: aventura, cultura i 
tradició, humor

217. Èric i la Princesa 
dels Gels
Juane Gumbau
Il·lustracions: Jesús Huguet
160 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-791-2

El poble de Viladolçor viu 
permanentment trist des que 
un dia tot el món va començar 
a comportar-se de manera 
malhumorada. Èric i Caterina, 
intentaran trobar una solució.

gènere: narrativa
temes: emocions, aventura, 
relacions familiars
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203. Mònica, Tonet i 
l’home que fabricava 
flautes de canya
Enric Lluch
Il·lustracions: Mikko
94 pàg. / 9,50 € 
978-84-9026-609-0

Mònica i Tonet coneixen Modu, 
un senegalés que viu en un 
molí abandonat i decideixen 
ajudar-lo.

gènere: narrativa
temes: migració, amistat, 
prejudici

207. Aitana, 
investigadora privada 
David Navalón
Il·lustracions: Paulapé
128 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-671-7

Què faries si et roben el nom? 
Això és el que passa un dia als 
veïns del poble d’Aitana. Ella i 
el seu amic Manel decideixen 
investigar qui s’ha atrevit a 
deixar tanta gent sense nom.

gènere: narrativa
temes: misteri i investigació, 
amistat, identitat

213. Diari d’unes 
vacances avorrides
Pep Castellano
Il·lustracions: Pam López
96 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-736-3

Marta se’n va de vacances 
amb sa mare a una casa rural. 
Allí es troba amb un amic, i 
allò que en un principi havien 
de ser uns dies avorrits acaba 
convertint-se en una aventura.

gènere: narrativa
temes: aventura, amistat, humor

PD

200. El meu malson favorit
María Solar
Il·lustracions: Josep Giró
128 pàg. / 9,50 € 
978-84-9026-534-5

Una història plena de 
fantasia, tendresa i diversió 
protagonitzada per Manuel. 
Malalt i amb febra, no pot 
deixar de somiar i, així, 
coneixerà divertits personatges. 

gènere: narrativa
temes: fantasia, humor, emocions

194. La princesa Totpamí
Carles Cano
Il·lustracions: Paco Giménez
112 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-401-0

En el regne de Bonaterra viu 
la malcriada princesa Clara. El 
dia que es presenta als seus 
pretendents, Clara ix volant 
del castell. El viatge li obrirà 
els ulls sobre com ha sigut 
d’injusta amb els seus súbdits.

gènere: fantasia
temes: humor, creixement 
personal, estereotips

197. El buscador 
de contes
Jordi Raül Verdú 
Il·lustracions: Marc Bou
88 pàg. / 9,50 € 
978-84-9026-530-7

Gràcies al fava Joan l’Ase, al 
príncep que busca taronges 
màgiques o a la xica de 
Turballos, Ximet aconseguirà 
recordar la màgia de les 
històries del seu iaio.

gènere: fantasia
temes: cultura i tradició, 
emocions, humor

192. 29 poemes per al dia 
a dia i un per a la nit
Carles Cano
Il·lustracions: Paco Giménez
88 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-491-1

Aquest llibre recull poemes 
de totes les formes i temes, 
des de composicions sobre 
animals fins a poesies 
dedicades als escriptors més 
estimats per l’autor.

gènere: poesia
temes: emocions, animals, foment 
de la lectura

PD

PD

PD

191. Contes per paraules
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Javier Lacasta 
144 pàg. / 9,50 € 
978-84-9026-273-3

El protagonista d’aquest llibre 
decideix llegir les pàgines 
d’anuncis per paraules del diari. 
I és que, darrere d’uns anuncis 
moltes vegades s’amaguen 
històries increïbles.

gènere: narrativa
temes: emocions, inclusió i 
diversitat, humor

PD
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183. El guardià dels cinc 
secrets
David Navalón 
Il·lustracions: Esperança Martínez
112 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-204-7

A Albert no li fa gens d’il·lusió 
passar uns dies al poble amb 
el iaio, lluny de l’ordinador. 
Però no pot imaginar que allà 
l’espera una aventura millor 
que la de qualsevol videojoc!

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, xarxes 
socials, aventura

187. Tu t’ho perds, julivert!
Lourdes Boïgues 
Il·lustracions: Pam López
96 pàg. / 9,50 € 
978-84-9026-242-9

Pau està convençut que a casa 
hi ha fantasmes. Contínuament 
desapareixen objectes. Decidit 
a saber què està passant, 
descobreix que el culpable és 
un donyet que transporta les 
coses a un altre món.

gènere: narrativa
temes: fantasia, misteri i 
investigació

189. Ai, quina Gràcia!
Maria Torres Palau
Il·lustracions: Toni Cabo
128 pàg. / 9,50 € 
978-84-9026-256-6

Gràcia és una xiqueta revoltosa 
i a voltes ho rebolica tot. Per 
això, la seua germana major 
l’anomena Desgràcia. El seu 
poble és menut, però gens 
avorrit! Tant és així que Gràcia 
viu moltes aventures.

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
aventura, amistat
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181. Des d’una estrella 
distant
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Alberto Pieruz
120 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-170-5

Daniela no esperava trobar-
se un ratolí que parlara! En 
realitat, és un extraterrestre 
enviat des d’una estrella 
llunyana per a estudiar les 
persones.

gènere: narrativa
temes: animals, ciència-ficció, 
emocions

PD

172. Animals!
Maria Jesús Bolta
Il·lustracions: Jesús Huguet
144 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-064-7

La vida a la sabana es 
revoluciona amb l’arribada 
d’uns humans. Els animals els 
acullen amb entusiasme, però 
els «dues potes» comencen a 
parlar de roba, treball, ciutat...

gènere: narrativa
temes: animals, aventura, 
descobrim l’entorn

178. Qui la rima l’endevina
Maria Dolors Pellicer
Il·lustracions: Paco Giménez
96 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-139-2

Un llibre amb més de 50 
poemes que conviden a jugar 
amb les rimes. El món de 
l’escola, la natura, personatges 
de contes i altres temes ben 
familiars sorprenen els lectors.

gènere: poesia
temes: emocions, escola, 
coneixement del medi

174. El misteri dels fills 
de Lluna
Fina Casalderrey
Il·lustracions: Octavi Navarro
144 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-089-0

Cada vegada que Lluna, la gata 
de David, té fillets, aquests 
desapareixen. Amb l’ajuda de 
Branca, intentarà descobrir el 
misteri, però els espera una 
sorpresa que no imaginaven.

gènere: narrativa
temes: aventura, misteri i 
investigació

PD

PD

PD

167. Els seus amics 
li deien Pi
Xavier Mínguez
Il·lustracions: Ada García
120 pàg. / 10,50 € 
978-84-9824-793-0

Pi, Maria Pilar, és una xiqueta 
que dibuixa i inventa històries 
de tot el que és capaç 
d’imaginar. Hui participa en un 
concurs de dibuix, però no sap 
què pintar! 

gènere: narrativa
temes: creativitat, emocions, 
escola

PD
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155. El llac de les 
xiquetes mudes
Fina Casalderrey 
Il·lustracions: Javier Montes
104 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-339-0

La classe d’Ignasi està a punt 
de rebre una estudiant molt 
especial: Amina Nwapa. La 
seua arribada ha generat una 
gran expectació.

gènere: narrativa
temes: migració, escola, 
diversitat

164. Quantes rondalles!
Francesc Gisbert 
Il·lustracions: Francesc Santana
120 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-793-0

L’avi Nicolau era un mestre 
en l’art de contar històries. 
En aquest llibre trobareu 
huit narracions de les que va 
narrar: històries de por, per a 
riure, de dimonis entremaliats 
o faveres màgiques.

gènere: narrativa
temes: cultura i tradició, por, 
emocions

160. El secret de Meritxell
Vicent Enric Belda 
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
136 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-890-6

Els gats eren animals sagrats a 
l’antic Egipte, i fins i tot tenien 
una deessa, Bastet. Meritxell i 
Joel estan a punt de descobrir 
l’enorme poder de Bastet, ja 
que un sortilegi la converteix 
en un ésser molt diferent.

gènere: narrativa
temes: amistat, misteri i 
investigació

PD

PD
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152. Bernat, un científic 
enamorat
Pep Castellano
Il·lustracions: Jorge del Corral
128 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-648-3

Marta, una xiqueta encisada pel 
futbol, ha aconseguit introduir-
se en el laboratori de Bernat, 
un científic boig d’amor. Els dos 
hauran d’eixir dels embolics a 
què els experiments especials 
de Bernat els porten.

gènere: narrativa
temes: humor, aventura, ciència

LB

148. La selva en vers
Maria Dolors Pellicer 
Il·lustracions: Paco Giménez
56 pàg. / 9,50 € 
978-84-9824-431-1

Aquest poemari infantil, a la 
manera d’un bestiari ordenat 
alfabèticament, dedica un 
poema a cada animal. A través 
dels versos tots els éssers 
cobren vida i sembla que 
poden moure’s, sentir i jugar.

gènere: poesia
temes: emocions, animals, humor

147. Jack Peusalats
Philip Pullman
Il·lustracions: David Mostyn
120 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-430-4

Rose, Lily i Ned s’escapen de 
l’orfenat. Hauran d’esquivar 
els perills que assetgen els 
carrers tenebrosos de Londres, 
com Mack Navalla, capaç de 
saltar les parets més altes i que 
vesteix com el mateix dimoni.

gènere: fantasia
temes: aventura, misteri i 
investigació

142. La mascota que no 
existia
Lourdes Boïgues 
Il·lustracions: Antoni Laveda
120 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-427-4

David es troba un estrany 
ocellet abandonat en un parc 
i el cuida amb l’ajuda de la 
seua amiga Magnòlia. A poc a 
poc, es transforma en una au 
prodigiosa que els portarà a 
conéixer un món de fantasia.

gènere: fantasia
temes: animal, emocions, amistat

PD

PD
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140. Hola, estúpid 
monstre pelut!
Fina Casalderrey 
Il·lustracions: Marina Seoane
96 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-368-0

Un dia el pare torna a casa 
transformat en un monstre 
malhumorat. Com pots lluitar 
contra aquest monstre si tu 
encara estàs dins de la panxa 
de la mare?

gènere: fantasia
temes: relacions familiars, emocions

PD
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135. Quina canya de 
tisora!
Mercé Viana 
Il·lustracions: Miguel Ángel Giner
104 pàg. / 9,50 € 
978-84-9824-281-2

Carles decideix escapar-se de 
l’orfenat per tal de buscar una 
llar nova. En el camí trobarà 
una tisora amb poders. Podrà 
Carles trobar una família nova 
amb l’ajuda d’aquesta tisora?

gènere: fantasia
temes: emocions, creixement 
personal, oficis

132. El supertaller de 
l’humor
Paco Moreno i Jordi Moreno 
Il·lustracions: Lacasta Clueca
176 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-252-2

Els autors han recopilat 
en una nova entrega més 
endevinalles, més acudits, més 
poesies, més diàlegs absurds i 
jocs participatius.

gènere: poesia
temes: humor, agilitat mental, 
llengua
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122. Fil que penja
Maria Dolors Pellicer 
Il·lustracions: Josep Ferrer
96 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-057-3

Qui s’endinse en aquesta 
història descobrirà que Bufa no 
és una gata corrent. I no sols 
perquè espanta els ratolins 
amb cançons desafinades, o 
perquè es fa amiga d’un gos.

gènere: narrativa
temes: fantasia, animals, misteri i 
investigació

PD

112. Les costures del món
Teresa Broseta 
Il·lustracions: Ferran Boscà
176 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-960-6

Les costures del món 
comencen a descosir-se, i 
només es poden tornar a cosir 
amb les agulles d’or que amaga 
Batiste el sabater. Reparar-les 
és l’única manera de salvar 
el misteriós món dels Quasis 
d’una desaparició segura. 

gènere: fantasia
temes: aventura, emocions, oficis

121. Contes amb tinta 
blava
Ferran Bataller
Il·lustracions: Roberta Bridda
120 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-098-6

Pau es dedica a escriure 
històries per a fer que la gent 
siga feliç, un objectiu que no 
sempre és fàcil. Del bolígraf 
amb tinta blava de Pau 
naixeran un munt de contes!

gènere: narrativa
temes: creativitat, foment de la 
lectura, amistat

116. De conte en conte
Vicent Pardo 
Il·lustracions: Paco Giménez
96 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-055-9

Una increïble quantitat 
de personatges (pirates, 
papallones de gelat, monstres 
abandonats, llops, nans, belles 
dorments i despertes) van i 
venen a gran velocitat per les 
històries que us presentem ací.

gènere: narrativa
temes: fantasia, humor, emocions

PD

PD
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110. L’autobús Jordiet. 
Pirates i bandolers
Joan Pla 
Il·lustracions: Kino Garrido
112 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-994-1

Una nova aventura de 
l’autobús Jordiet! Aquesta 
vegada, la bruixa Elisenda i la 
resta de companys de viatge 
visiten el sud de la Península 
i enganxaran una aventura 
darrere d’una altra.

gènere: fantasia
temes: aventura, amistat, humor

PD

128. Poemes sense 
diminutius
Carles Cano
Il·lustracions: Paco Giménez
104 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-058-0

Els astres, les estacions, l’escola, 
i fins i tot l’abecedari, tenen 
versos dedicats en aquest volum 
de poesia que inclou també 
dues flors de regal i unes altres 
sorpreses per al lector.

gènere: poesia
temes: emocions, escola, univers
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99. Un pollastre amb 
quatre potes
Amaia Iturraspe i Larissa 
Timofeeva
Il·lustracions: José María Albero
120 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-806-7

Saps per què els ratolins, els 
gats i els gossos no es poden 
ni veure? I has vist mai un 
pollastre amb quatre potes?

gènere: fantasia
temes: animals, humor, cultura 
i tradició

106. Les aventures 
espacials de Ximet i Blai 
el papagai
Paco Moreno i Jordi Moreno 
Il·lustracions: Pep i Marc Brocal
144 pàg. / 9,50 € 
978-84-7660-838-8

Ximet rep la visita de Blai, pilot 
de naus espacials, junts faran 
un viatge on s’enfrontaran als 
pirates de l’espai i coneixeran 
el sistema solar.

gènere: narrativa
temes: ciència-ficció, univers, 
aventura

105. Els millors contes
Michael Ende 
Il·lustracions: Marie Nigot
120 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-954-5

Vols descobrir on s’amaga 
el secret de les coses 
fantàstiques? Ací el coneixeràs, 
com també el gran xiquet que 
només diu «no importa».

gènere: fantasia
temes: emocions, humor, 
diversitat

PD

PD

92. Thora i l’anell de la sort
Pep Castellano
Il·lustracions: Albert Lucas
144 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-785-5

Marta i Jordi són molt bons 
amics. Però, un dia, la cosa 
s’embolica. Algú ha segrestat 
Jordi, i Marta s’haurà de 
transformar en Thora per a 
resoldre el cas, una heroïna 
molt especial. 

gènere: fantasia
temes: amistat, misteri i 
investigació, aventura

PD

90. Els acudits de Llorenç
Llorenç Giménez
Il·lustracions: Inés Luz
88 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-766-4

El conegut contacontes 
Llorenç Giménez recull en 
aquest divertit llibre un bon 
grapat d’acudits i anècdotes, 
escrits amb la gràcia i el 
bon humor que sempre 
l’acompanyen.

gènere: poesia
temes: humor, emocions, llengua

87. Les malifetes de Maria 
Encarna
Maria Torres Palau
Il·lustracions: Toni Cabo
96 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-734-3

A Maria Encarna se li acuden 
totes les males pensades. La 
seua família decideix enviar-
la a un campament d’estiu, no 
saben què han fet!

gènere: narrativa
temes: relacions familiars, 
humor, aventura

86. L’autobús Jordiet 
i la bruixa Elisenda
Joan Pla
Il·lustracions: Kino Garrido
104 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-746-6

Dinosaures a l’Albufera, una 
mòmia grega al penyal d’Ifac, 
el fantasma d’un príncep a 
l’Alhambra... Un viatge cap 
a Andalusia és una gran 
aventura a bord de Jordiet, 
l’autobús màgic que parla.

gènere: fantasia
temes: aventura, amistat, humor

PD

PD
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85. Les vacances de Saïda
Eva Peydró
Il·lustracions: Horacio Elena
72 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-719-0

Saïda viu al Sàhara i arriba a 
casa de Ferran carregada amb 
roses del desert i savieses 
ancestrals. La convivència 
de dos mons tan llunyans 
els enfrontarà a actituds ben 
diferents.

gènere: narrativa
temes: migració, amistat, cultura 
i tradició

PD
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80. De cine, Tereseta!
Josep Gregori
Il·lustracions: Ferran Boscà
144 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-648-3

A Bruixència, la salut del medi 
ambient empitjora dia a dia. 
Els seus habitants creuen  
que els problemes se 
solucionaran si accepten la 
col·laboració de dos sinistres 
empresaris cinematogràfics.

gènere: fantasia
temes: ecologia, humor, aventura

82. El País dels Llençols 
Mullats
Vicent Pardo
Il·lustracions: Carlos Ortín
104 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-724-4

Vicent té huit anys quan viatja 
per primera vegada al País 
dels Llençols Mullats. Allí troba 
molts amics i amigues que 
algunes nits es pixen al llit.

gènere: fantasia
temes: amistat, creixement 
personal, emocions

81. La fada masovera
Vicent Marçà
Il·lustracions: Ramon Pla
96 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-668-1

Una xiqueta creu haver trobat 
una persona amb poders 
especials. Primer l’anomena 
bruixa, pel seu aspecte extern, 
però després creu que es 
tracta d’una fada...

gènere: fantasia
temes: humor, relacions 
personals, emocions
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77. El taller de l’humor
Jordi Moreno i Paco Moreno
Il·lustracions: Kino Garrido
96 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-627-8

Si et vols divertir de veritat, 
aquest és el teu llibre: embulls, 
jocs de paraules, enigmes, 
endevinalles, poesies i acudits 
de la nostra tradició oral i 
d’arreu del món, juntament amb 
creacions originals dels autors.

gènere: poesia
temes: humor, agilitat mental, 
llengua

PD

72. Com una cabra
Maria Dolors Pellicer
Il·lustracions: Josep Ferrer
96 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-560-8

Ací trobaràs la història d’un 
llop molt especial. Però també 
la de Joan, un xiquet que va 
desitjar ser molt i molt gran; 
la de Violeta, una xiqueta que 
es troba un extraterrestre a la 
sopa; la de la fesoquera, una 
planta misteriosa, i moltes més.

gènere: fantasia
temes: animals, humor, emocions

74. La reina Ataülfa
Josep A. Fluixà
Il·lustracions: Antoni Laveda
74 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-588-2

Rigobert II, rei de Mirtàcia, 
es casa amb Ataülfa, una 
molinera que es convertirà en 
una reina tirànica i capritxosa. 
Els habitants del país viuran 
una època de terror que 
tractaran de superar.

gènere: fantasia
temes: drets socials, emocions, 
estereotips socials

75. L’autobús d’aniràs 
i no tornaràs
Joan Pla
Il·lustracions: Kino Garrido
96 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-589-9

Jordiet és un autobús 
imaginatiu i amb molt de 
sentit de l’humor. Quan 
l’empresa decideix retirar-lo, 
els alumnes de l’escola faran el 
possible per a impedir-ho.

gènere: fantasia
temes: aventura, amistat, humor

PD

PD
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69. Ulisses, el meu gat
Josep Franco
Il·lustracions: Enric Solbes
80 pàg. /10,20 €
978-84-7660-561-5

Com és l’aspecte i quins 
són els costums dels éssers 
que viuen a l’altra banda de 
l’Univers? Quines són les seues 
fonts d’informació? I què opina 
de tot açò el president dels 
Estats Units?

gènere: fantasia
temes: ciència-ficció, misteri i 
investigació

PD
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56. 111.111 idees per 
a escriure 111.111.111 
contes en un any
Vicent Pardo
Il·lustracions: Josep Vicó
176 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-378-9

Els alumnes estan farts de les 
redaccions que els manen a 
l’escola. Però Ernest, el mestre, 
els diu que és capaç de donar 
111.111 idees per a escriure. 

gènere: narrativa
temes: escola, llengua, humor

58. La penya dels pirates
Joaquim G. Caturla
Il·lustracions: David Salvador
96 pàg. / 9,50 €
978-84-7660-380-2

Miquel, Rosamari i Cinto 
pensaven que s’avorririen al 
poble dels avis. Però un dia 
descobriren la Penya dels 
Pirates, un lloc de misteri on 
habita l’enigmàtic Mag de 
l’Esfera.

gènere: fantasia
temes: relacions familiars, 
aventura, misteri

PDPD

Llibres terrorífics per a 
perdre la por de llegir  
a poc a poc.

Amb propostes didàctiques 
que es poden baixar des del 
web www.bromera.com

15. Els monstres de la vall
David Navalón
Il·lustracions: Laura Díez
104 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-364-8

Uns fantasmes misteriosos 
persegueixen els protagonistes 
i no saben com evitar que 
els atrapen. Misteri i acció en 
una novel·la on la bubota, la 
quarantamaula i altres éssers 
màgics de l’imaginari valencià 
tenen molt a dir!

PD

14. No t’adormes al sofà
Vicent Dasí
Il·lustracions: Pau Valls
96 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-219-1

Si t’agraden Els Simpsons, 
Stranger Things i la música 
d’AC/DC, aquesta novel·la 
t’entusiasmarà! T’atreveixes a 
adormir-te al sofà?

PD 12. La vall encantada
Francesc Gisbert
Il·lustracions: Marc Bou
144 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-830-8

Mary Rogers viu a Barcelona 
però sa mare, Isabel, està 
decidida a descobrir l’Orxa, la 
terra dels seus avantpassats. 
Molt prompte Mary comprovarà 
que es tracta d’un territori ple 
de misteris i de llegendes. 

13. Creus en la màgia?
Francesc Gisbert
Il·lustracions: Roser Argemí
96 pàg. / 9,50 €
978-84-1358-070-8

Enguany, Geni passarà les 
vacances al poble de l’àvia. Un 
bon dia, descobrirà un secret 
sobre ella, que li obrirà les 
portes d’un món misteriós on 
conviuen tota mena d’éssers 
fantàstics, alguns de bons i 
altres de dolents.

PD
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11. Tres colps en la nit 
Pasqual Alapont 
Il·lustracions: Javier Lacasta
72 pàg. / 9,50 €
978-84-9026-399-0

Una nit, quan Emi ja és al 
llit, sent clarament tres colps 
misteriosos. La por s’apodera 
de la xiqueta quan l’àvia li 
explica que són els colps de 
sant Pasqual, l’avís que la mort 
vindrà al cap de tres dies a 
buscar algú.

10. La tomba de Mary Jay 
Alan Monroe-Finch 
Il·lustracions: Bartomeu Seguí 
112 pàg. / 9,50 €
978-84-15390-61-9

John Wilcox i els seus cosins 
decideixen acampar al costat 
de la tomba de Mary Jay per 
tal de descobrir-ne el secret. 
La nit es farà més llarga del 
que John mai no hauria pogut 
imaginar i tindrà greus i 
temibles conseqüències...

9. El nigromant
Tim Wilson 
Il·lustracions: Oriol Malet 
152 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-876-0

Esdeveniments misteriosos 
sacsegen la pau al poble 
de Bethelem mentre la vida 
transcorre com si no passara 
res. Tan sols Freddy Cooper i 
Rosemary Grant miraran de 
descobrir el secret que manté 
el poble adormit.

A PARTIR DE 10 ANYS
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8. El fantasma de la 
Mansió Lunenburg 
Eric Wilson
Trad. de Jesús Cortés 
Il·lustracions: Nacho Molina 
192 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-795-4

Tom i Liz Austen van de 
vacances a un poble pesquer 
de Nova Escòcia. La seua 
arribada, però, coincideix amb 
un fenomen estrany: una bola 
de foc travessa la badia.

PD

7. El rellotge mecànic
Philip Pullman
Trad. de Josep Franco 
Il·lustracions: Peter Bailey 
112 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-393-2

Fritz, el novel·lista, narra una 
història a tots els veïns reunits 
a la taverna del poble. El 
relat esdevé verdaderament 
terrorífic quan el personatge 
més misteriós del relat de Fritz 
apareix al llindar de la taverna.

5. Els fantasmes de  
Bloody Hill
Tim Wilson 
Il·lustracions: Escletxa 
128 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-347-5

A Cromondham ningú no vol 
parlar de Bloody Hill, un poble 
fantasma condemnat pel seu 
passat tenebrós. Malcom, 
Arnold i Pete, tres amics 
d’estudis i jocs, planegen 
visitar-lo en secret.

6. Malsons
Anne Fine
Il·lustracions: Jordi Peidró 
184 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-526-4

Un secret terrible envolta 
la vida d’Imogen. Tan sols 
Melanie, la seua amiga de 
la nova escola, serà capaç 
d’esbrinar un misteri que 
l’endinsarà en un món de 
màgia i fetilleria ple de perills.

PD
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4. Una mà freda en la 
boira
Alan Monroe-Finch 
Trad. Benjamí Ramon 
Il·lustracions: Enric Climent 
96 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-270-6

Patrick i son pare s’allotgen a 
cals Trevail, una parella solitària 
que va perdre la filla ofegada 
a la mar. La jove Louise guiarà 
Patrick cap a una cova que 
conté cadàvers d’antics pirates 
i restes de tresors perduts.

PD
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2. L’herència maleïda
Jan Mark
Trad. de Joan Carles Girbés 
Il·lustracions: David Roberts 
106 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-163-1

La família de George Bassett ha 
heretat una gran quantitat de 
diners. Tanmateix, una sinistra 
maledicció, la de l’Ombra dels 
Bassett, persegueix els fills 
majors de la família. I George 
n’és el primogènit...

1. L’hivernacle del terror
Jenny Nimmo
Trad. de Josep Millo 
Il·lustracions: David Roberts 
88 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-071-9

Alguna cosa s’amaga al fons 
del jardí, i Daniel ho sap. 
L’hivernacle està ple de plantes 
estranyes i, tanmateix, el seu 
avi sembla misteriosament feliç 
quan està allà dins, alimentant-
les amb pocions secretes.

PDPD

Una forma senzilla i divertida d’introduir a les  
nostres aules la literatura i la pràctica teatrals. 

Amb propostes didàctiques que es poden  
baixar des del web www.bromera.com

En la coberta del llibre us indiquem l’edat 
recomanada amb les icones següents: 

+8 +10 LA

Consulta 
la col·lecció 
completa: (Lector/a avançat/da)

61. Nit d’encanteris
Teresa Broseta
Il·lustracions: Toni Cabo
104 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-420-1

La maga Baldraga, la bruixa 
Maduixa i el bruixot Pebrot 
s’han de presentar a les proves 
per a assistir a un curs de 
bruixots d’abast internacional; 
només hi anirà qui haja fet la 
malifeta més gran.

62. Merrick. L’home 
elefant
Emili Chaqués
Il·lustracions: Javier Lacasta 
Llácer
144 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-474-4

A causa de les seues 
deformitats físiques, Joseph 
Merrick va ser el primer cas 
documentat d’assetjament de 
la història. Una obra teatral 
plena d’humanitat basada en 
la seua vida.

+8

LA

59. Hamlet
William Shakespeare
Il·lustracions: Jaume Policarpo
192 pàg. / 10,20 €
978-84-1358-210-8

Hamlet, una de les grans obres 
de la literatura universal, es 
presenta ací en una adaptació 
actual i pròxima, que manté 
l’esperit de l’original.

60. Abril a casa
Àfrica Hurtado
Il·lustracions: Isaac Bosch
120 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-287-0

En el confinament de 2020, 
Abril decideix fer-se amiga 
de la seua veïna, que acaba 
d’arribar a viure a un pis 
pròxim al seu i comencen la 
seua relació a través de cartes 
que es deixen a les respectives 
bústies. 

+10

LA

PDPD
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55. Teatre amb 
minúscules
Teresa Broseta
Il·lustracions: Jesús Huguet
96 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-004-3

Amb temes pròxims com la 
primavera, la convivència 
o el respecte a la natura, 
els xiquets i les xiquetes es 
familiaritzaran amb el món del 
teatre mentre aprenen de la 
millor manera possible: jugant!

56. Implacable Zeus!
Anna Ballester
Il·lustracions: Paco Giménez
80 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-154-5

Descobrirem la història 
de Prometeu, aquell qui 
va desafiar el mateix Zeus 
per a ajudar la humanitat, 
sabrem més sobre Pandora i 
descobrirem el secret amagat 
per Hefest a la seua famosa 
caixa.

57. Quan no mira ningú
Joan Nave i Emma Lobo
Il·lustracions: Paulapé
104 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-142-2 

Kento és un xiquet que 
passa moltes hores a soles... 
Però gràcies a la imaginació 
i a l’ajuda de la seua amiga 
invisible Noemí, trobarà forces 
per a créixer i véncer qualsevol 
por. 

58. La xiqueta que volia 
arribar a la pau
Adrián Novella
Il·lustracions: Sònia Albert
96 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-187-3

Una bella al·legoria sobre la 
guerra vista des de la mirada 
infantil.
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53. Empar, la becadeta  
i el ‘patiarcat’
Fani Grande
Il·lustracions: Ramon Pla
136 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-354-9

Miquel no vol jugar amb les 
xiques. Diu que «no molen» 
i que no són igual que els 
xics. Per sort, entre tots li 
demostraran com d’equivocat 
està.

52. Una caca de pessebre
Xavier Gonzàlez-Costa
Il·lustracions: Jesús Huguet
112 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-484-3

La protagonista d’aquesta 
història decideix muntar el 
pessebre perquè s’acosta 
Nadal però, en obrir la caixa on 
el guarda, troba una sorpresa 
ben desagradable! 

51. Sis ninots en busca  
d’una falla
Josep Antoni Fluixà
Il·lustracions: Paco Giménez
136 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-980-0

Sis ninots perduts busquen 
una falla que els done acollida. 
Al costat d’aquesta obra de 
teatre, el recull que tens a les 
mans en presenta tres més 
plenes d’humor i imaginació.

54. Cremallera
Sònia Alejo
Il·lustracions: Miguel Á. Giner
88 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-460-7

Lina, Sara i Hala viuen en 
un campament de refugiats. 
Juntes, aprendran el significat 
de paraules com guerra o exili, 
però també d’expressions com 
amistat i solidaritat.
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50. El xiquet que volia  
una falda escocesa
Adrián Novella
Il·lustracions: Miguel Á. Giner
136 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-959-6

El protagonista d’aquesta 
història vol una falda, però els 
seus pares pensen que, si li la 
regalen, els seus companys es 
riuran d’ell. El que no saben 
és que el xiquet està decidit a 
aconseguir-la.

49. Empar i Jaume 
el Primet
Fani Grande
Il·lustracions: Ramon Pla
152 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-818-6

Jaume el Primet vol ser actor, 
però tartamudeja. A més, hi 
ha companys que es riuen 
d’ell perquè és escanyolit. Sort 
que Empar l’ajudarà a complir 
els seus somnis i a adonar-se 
que no s’ha d’avergonyir de 
com és!

48. Per sis granets de 
magrana!
Anna Ballester
Il·lustracions: Ada Sinache
88 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-794-3

Una història fantàstica 
protagonitzada pels dotze 
déus i deesses de l’Olimp que 
transportarà el públic juvenil 
a l’antiga Grècia a través dels 
seus éssers mitològics. 

47. Prou de nadales!
Dídac Botella
Il·lustracions: Josep Vicó
216 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-805-6

Una obra de teatre de quinze 
gags de temàtica nadalenca 
on apareixen contraposats els 
arguments entre la tradició i 
els nous costums festius. 
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46. L’univers
Manuel Molins
Il·lustracions: Esteban Hernández
152 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-792-9

Marc i Alícia voldrien anar-se’n 
ben lluny... I si emprengueren 
un viatge per l’univers? Amb 
l’ajuda d’uns caragols i uns 
bolets màgics, descobriran 
secrets inimaginables sobre el 
funcionament de la galàxia en 
una aventura fantàstica.

45. Sam el pirata i l’illa de  
les ànimes captives
Mariano Llobet
Il·lustracions: Cristina Losantos
160 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-589-5

Sam és un pirata que viu a 
bord del Falcó Daurat amb tota 
la seua tripulació. Però quan 
el vaixell naufraga, arriben a 
una estranya illa. Allà, a més 
d’un tresor, els espera un altre 
pirata disposat a atrapar-los.

44 
Empar, fallera major 
infantil
Fani Grande
Il·lustracions: Ramon Pla
112 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-591-8

Empar vol ser fallera major 
infantil. Però a casa no van 
molt bé les coses i la família no 
ho veu gens clar. Empar pensa 
una solució i demana ajuda a 
amics i veïns per a aconseguir 
el seu somni. Ho aconseguirà?

43. El geperut de  
Notre-Dame
Victor Hugo 
Il·lustracions: Jaume Policarpo
104 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-581-9

Abandonat a Notre-Dame, 
Quasimodo somia ser acceptat 
en la societat. Serà la bella 
Esmeralda qui li canvie la vida? 
Una adaptació teatral que 
transmet els valors humans de 
la novel·la de Victor Hugo.
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42. L’aneguet lleig
Carles Alberola / Ernest J. 
Sorrentino
Il·lustracions: Jesús Huguet
152 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-580-2

A l’Albufera de València, un 
dia d’estiu, d’un dels ous de 
l’ànega Quaquina va eixir un 
aneguet diferent. Raret? Mal 
fet? Més bé era... lleig. 

38. L’extraordinària 
història del fantasma de 
Quim Quinqué 
Paco Romeu
Il·lustracions: Francesc Santana
112 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-091-3

Un estranger arriba a un 
país molt semblant al nostre. 
Busca faena i prosperitat, però 
només troba la desconfiança 
d’un poble atemorit per un 
estrany fantasma. 

41. A Betlem me’n vull 
anar!
Diversos autors
Il·lustracions: M. Á. Giner Bou
168 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-550-5

En aquest llibre s’han recollit 
tres betlems valencians d’allò 
més emblemàtics. Tres obres 
de teatre per a representar 
amb persones o titelles que 
ara tens l’oportunitat de 
descobrir en un sol volum.

40. Cyrano de Cybergerac 
Roberto García 
Il·lustracions: M. Á. Giner Bou 
144 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-311-2

Aquesta adaptació de  
Cyrano de Bergerac manté 
l’essència de l’original, però 
amb un argument molt actual. 
Una obra que combina esperit 
d’aventura, lluites d’espases, 
comèdia i noves tecnologies.
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37. Tres nobles en 
un grapat i un soldat 
enamorat 
Enric Lluch
Il·lustracions: Fran Parreño
112 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-934-7

El soldat Fabregat està 
enamorat de la princesa Teresa, 
però el rei Pau vol casar-la amb 
un marit que posseïsca títols 
i riqueses. Amb el seu amic 
Mustafà tractarà de desbaratar 
les intencions dels tres aspirants.

34. L’illa del... Teatre! 
Dídac Botella 
Il·lustracions: Josep Vicó 
128 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-638-4

El muntatge de L’illa del 
Tresor en una classe de sisé 
de Primària comença amb 
molta il·lusió. Però amb els 
assajos comencen també els 
problemes, i és que tots no 
poden ser els protagonistes.

35. Els valents de Valor 
Manuel Molins 
Il·lustracions: Luis Crespo 
120 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-687-2

Els personatges de les rondalles 
d’Enric Valor han decidit 
rebel·lar-se. Així, les velletes 
de la Penya Roja, el dimoni 
fumador, l’astuta raboseta i el 
mateix Valor prenen vida en 
aquesta obra farcida d’acció i 
d’aventures fantàstiques.

36. Maleïda poma!
Anna Ballester 
Il·lustracions: Paco Giménez 
96 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-642-1

Amb aquest llibre viatjarem a 
la Grècia clàssica per a reviure 
un dels episodis més coneguts 
de la mitologia: el judici de 
Paris. Lluny del llenguatge 
tràgic, una mirada divertida 
ens presenta déus amb 
problemes quotidians.
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33. Contes dels Grimm
Eduard Costa
Il·lustracions: Fran Parreño i 
Lucas Soriano
112 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-589-9

Els germans Grimm estan a 
punt d’ultimar el seu recull de 
contes quan troben una fira 
ambulant. Allà descobriran uns 
relats fabulosos que finalment 
inclouran en el recull.

30. La gallina que pogué 
regnar 
Carles Cano
Il·lustracions: Paco Giménez
120 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-263-8

Al nostre príncep de conte 
li falta la princesa. Per això 
idea el que creu que serà un 
pla perfecte: fingirà que es 
troba greument malalt i que 
es casarà amb aquella que el 
salve.

29. Somni d’una nit 
d’estiu 
William Shakespeare 
Il·lustracions: Toni Laveda i  
Enric Solbes
112 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-247-8

Una nit d’estiu Puck, el 
donyet maliciós, proveït d’un 
poderós filtre d’amor, jugarà a 
confondre els amants creant 
equívocs molt divertits.

31. No puges a l’andana 
Teresa Broseta 
Il·lustracions: Ferran Boscà 
120 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-293-5

Una iaia consentidora, una 
assistenta molt moderna i un 
jardiner desmanotat esperen 
l’arribada de Candela i Daniel, 
que passaran l’estiu lluny de 
la platja i els amics. Tot els 
està permés, excepte pujar a 
l’andana.
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27. Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Il·lustracions: Panxi Vivó
136 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-084-9

El cavaller Tirant és valent i 
coratjós. Les seues aventures 
heroiques tenen una fama 
merescuda, i reis i emperadors 
reclamen els seus serveis com 
a guerrer.

26. Romeo i Julieta
W. Shakespeare
Il·lustracions: Conxita Rodríguez 
184 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-971-2

Romeo i Julieta és, en essència, 
la història de dos joves que 
tracten de viure el seu amor 
malgrat l’enfrontament a mort 
de les famílies respectives i 
que es veuran abocats a un 
final tràgic.

25. La volta al món en 
80 dies
Jules Verne
Il·lustracions: Saul Darú 
128 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-649-0

El cavaller anglés Phileas Fogg 
aposta amb els amics que és 
possible fer la volta al món en 
80 dies. Per a demostrar-ho, 
emprén un viatge amb el seu 
criat, però en el camí trobaran 
molts obstacles.

24. Circus
Eduard Costa
Il·lustracions: Alberto Botella
112 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-950-7

Quatre xiquets viuen una 
fascinant aventura en un 
casalot antic en el qual res és 
el que sembla a primera vista. 
Circus està concebut com un 
espectacle musical en què es 
barregen el misteri, l’aventura 
i l’humor.
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23. La ciutat dels 
gratacels 
Josep A. Fluixà / Xaro Vidal 
Il·lustracions: Josep Aguilar
88 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-736-7

Una colla d’aventurers 
intrèpids no està disposada a 
deixar que la ciutat on viuen 
continue deteriorant-se. Per 
això, inicien un viatge amb 
l’objectiu de trobar la felicitat 
i retornar-la a la ciutat dels 
gratacels.

20. Rosegó, el rodamón 
Manuel Molins 
Il·lustracions: Antoni Laveda 
88 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-597-4

Rosegó, un gos del carrer 
i sense amo, és acollit per 
Lluc Recatan. Malgrat les 
diferències que els separen, 
aprendran coses l’un de l’altre i 
entaularan una amistat sincera.

22. I, de sobte... plif! 
Eduardo Zamanillo 
Il·lustracions: Pep Sellés 
96 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-717-6

Per a poder aprovar, Piojo 
i Hula decideixen escriure 
l’aventura d’uns simpàtics 
titelles. El problema comença 
quan la refinada Serpentina 
beu un verí que Piojo i Hula 
han elaborat per equivocació. 

21. Castigats!
Juli Disla
Il·lustracions: Enric Solbes
104 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-672-8

A Tina li agrada tafanejar-
ho tot, Tana no sap com ho 
fa però sempre s’embruta, i 
a Tino, encara que vol, no li 
agrada menjar. Són infants 
desobedients i roïns i estan... 
castigats!

A PARTIR DE 10 ANYS
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A PARTIR DE 10 ANYS

18. El nen que va xatejar 
amb Jack Sparrow 
Francesc Puigpelat 
Il·lustracions: Oriol Malet
160 pàg. / 10,20 €
978-84-9026-407-2

Martí Blesa guanyarà un 
concurs per a mantindre un 
xat amb l’actor Johnny Depp 
sense saber que aquesta 
relació influirà en la seua vida 
més del que espera.

19. El nen que es va 
menjar una pizza amb 
Jack Sparrow
Francesc Puigpelat
Il·lustracions: Sara Bellés
136 pàg. / 10,20 €
978-84-9026-479-9

Fa dos anys, Martí va xatejar 
amb l’autèntic Jack Sparrow, 
però les seues aventures no 
han acabat: ha conegut Pablo 
Cuéllar, qui es va menjar una 
pizza amb ell.

20. Superbaguet
Martín Piñol
Il·lustracions: Votric
144 pàg. / 10,20 €
978-84-9026-482-9

Artur es convertirà en un 
superheroi inesperat quan una 
barra de pa màgica l’escull per 
a convertir-se en Superbaguet, 
un heroi amb la missió de 
defendre el món davant la 
brioixeria industrial de la 
malvada Corporació Greixosa.

21. La banda dels 
llunàtics
Francesc Puigpelat
Il·lustracions: Sònia Albert
176 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-141-5

Anita Janis té uns pares molt 
exigents. Un dia es desperta 
i ja no es pot adormir; 
l’endemà, comença una teràpia 
psicològica. Gràcies a això, 
Anita Janis resoldrà els seus 
problemes i els dels pares.

16. La veritable història  
de na Blanca-Blancaneu 
Rosa-Maria Colom
Il·lustracions: Mabel Piérola
136 pàg. / 10,20 €
978-84-9824-977-4

La petita Blanca-Blancaneu 
creixerà consentida i malcriada 
i no admetrà que ningú la 
supere en bellesa. Quan el rei 
es torna a casar amb una fada 
d’una enorme bellesa, ho podrà 
tolerar na Blanca-Blancaneu? 

17. El dia que en Gluck  
va arribar a la Terra 
Jordi Sierra i Fabra 
Il·lustracions: Jesús Huguet 
168 pàg. / 10,20 €
978-84-9026-099-9

Una llum enlluernadora salva 
Steve dels lladres que el 
persegueixen. Un miracle? 
Sí, però verd i amb antenes! 
Gluck és un extraterrestre que 
necessita ajuda per a tornar 
a casa.

Narrativa.

Consulta la col·lecció completa:
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1. Fèlix, ets un desastre!
Jakob Leonhardt
Il·lustracions: Frédéric Bertrand
160 pàg. / 11,95 €
978-84-15975-20-5

Fèlix és un desastre absolut, 
un autèntic perdedor, encara 
que a fer pintades no el 
guanye ningú. Tanmateix, si 
vol conquerir Charleen –la 
nova, encantadora i bellíssima 
companya de classe–, necessita 
un canvi radical en la seua vida!

2. En Fèlix es fica en  
embolics
Jakob Leonhardt
Il·lustracions: Frédéric Bertrand
176 pàg. / 11,95 €
978-84-15975-71-7

Fèlix és un geni del dibuix, 
però també un desastre 
en general. No sap com 
impressionar la dolça Nina i, a 
més, si no té una idea genial, 
Rico i els seus sequaços el 
faran carn picada!

33. Coolman i jo 
Rüdiger Bertram 
Il·lustracions: H. Schulmeyer
Trad. de Laura Almiñana 
200 pàg. / 11,95 €
978-84-15390-32-9

Kai és un jove aparentment 
normal. I ho seria si no tingués 
sempre al costat Coolman, 
un heroi a qui només ell 
pot veure i que sempre 
l’embolica en situacions que el 
condueixen al desastre.

35. Coolman i jo.  
Tots a cobert! 
Rüdiger Bertram 
Il·lustracions: H. Schulmeyer
Trad. de Ramon Monton 
200 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-041-8

Dues setmanes a Londres! 
Sona fantàstic, veritat? Doncs 
no ho és gens si t’anomenes 
Kai, com jo, i si contínuament 
et persegueix un malson amb 
potes anomenat Coolman.

38. Coolman i jo.  
Estrelles del cinema 
Rüdiger Bertram 
Il·lustracions: H. Schulmeyer
Trad. de Ramon Monton 
192 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-141-5

Kai és protagonista d’una 
pel·lícula! Per casualitats de la 
vida, apareix per un càsting 
–amb Coolman, és clar– i li 
donen el paper principal. Amb 
ells, el caos arriba als estudis.

42. Coolman i jo. Vull 
treballar 
Rüdiger Bertram 
Il·lustracions: H. Schulmeyer
Trad. de Ramon Monton 
200 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-280-1

He de trobar un treball per a 
aquestes vacances i ha de ser 
ara mateix. Per descomptat, 
els consells d’en Coolman no 
solament no m’ajuden gens, 
sinó que a més provoquen tot 
tipus de desastres.

Dues col·leccions ben divertides, que combinen lletra 
i còmic, protagonitzades per dos adolescents que són 

un complet desastre. 

A PARTIR DE 10 ANYS
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1. Un robatori molt 
esportiu
96 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-282-5

La recaptació robada en un 
torneig benèfic de futbol farà 
que s’enfronten al seu primer 
cas com a detectius. Encara 
no ho saben, però prompte es 
convertiran en els 4 Sherlocks!

2. Les espases del faquir
96 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-542-0

Blai, un bon amic jugador 
d’handbol, ha sigut acusat 
del robatori d’uns sabres en 
una fira d’atraccions. La seua 
carrera esportiva corre perill.

3. Fantasmes al vestidor
112 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-912-1

En els vestidors del 
poliesportiu de Sant Telm, 
unes veus fantasmagòriques 
posaran a prova les seues 
habilitats detectivesques en 
un cas en què res és el que 
sembla. Els Sherlocks hauran 
d’armar-se de valor per a 
resoldre un misteri esfereïdor.

Una col·lecció que combina el misteri i l’esport, 
amb il·lustracions a tot color molt properes als 
còmics. Cada llibre submergeix el lector en un 
esport a partir d’una trama de detectius.

Textos: Jesús Cortés
Il·lustracions: Oriol Malet
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4. El tresor perdut
120 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-189-7

Els joves hauran de descobrir 
qui són els misteriosos homes 
que excaven les muntanyes 
del poble. Una nova aventura 
amb el voleibol com a 
protagonista.

5. Superherois
104 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-375-4

Als seus companys els han 
furtat uns cromos molt 
valuosos de Spiderman, raó 
per la qual maquinaran un 
pla per a trobar-los. A més, 
descobrirem tots els secrets de 
la gimnàstica.
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L’agència Kronos envia agents a través  
del temps per a resoldre enigmes de la història. 
Cada llibre converteix el lector en un dels seus 
agents i l’anima a decidir el desenvolupament 
de l’aventura, prenent diferents camins narratius 
segons la pàgina a la qual vaja.

Visita el web propi d’Agència Kronos:

Il·lustracions: Martín Rodríguez
Cada llibre: 144 pàg. / 11,95 €

5. Missió Jaguar 
Jacobo Feijóo
978-84-1358-284-9

En aquesta nova missió 
hauràs de col·laborar amb una 
exmembre de l’Agència Kraken. 
Haurem de viatjar a l’època 
maia per a saber més sobre 
una important reina guerrera i 
aconseguir tota la informació 
possible sobre les estàtues 
ChacMool.

7. Missió Cleopatra
Jacobo Feijóo
978-84-1358-497-3

Nova aventura situada a l’antic 
Egipte, en la cort de la faraona 
més coneguda de la història: 
Cleopatra. El lector haurà de 
decidir el camí que seguiran els 
agents per resoldre el misteri 
que gira al voltant d’aquesta 
enigmàtica figura.

4. Missió Drakar
Jacobo Feijóo
978-84-1358-259-7

Qui va descobrir realment 
Amèrica? A l’Agència Kronos 
sospiten que els vikings.
Les sagues nòrdiques així ho 
suggereixen i els arqueòlegs de 
l’Agència han trobat una pista 
soterrada. 

3. Missió Jade
Fabián Plaza
978-84-18592-47-8

Al voltant de la primera dinastia 
imperial de la Xina i la tomba 
del seu emperador, Qin Shi 
Huang, creix un important 
misteri. Només un viatge en el 
temps podria ajudar a trobar 
les respostes que arqueòlegs i 
investigadors necessiten per a 
explicar què està passant.

2. Missió Carib
Jacobo Feijóo 
978-84-1358-167-5

L’agència Kronos vol conéixer 
millor el món dels pirates i les 
grans expedicions comercials 
pel Carib. Tu, com a membre 
de l’agència, hauràs de prendre 
decisions i, cada vegada que ho 
faces, l’aventura canviarà!

1. Missió Pandèmia
Jacobo Feijóo 
978-84-1358-166-8

L’agència Kronos està 
preocupada pel canvi climàtic 
i les epidèmies. En aquesta 
aventura, t’endinsaràs en una de 
les grans plagues de la història. 
Però a més, hauràs de prendre 
decisions i, cada vegada que ho 
faces, l’aventura canviarà!

6. Missió Transsilvània
Jacobo Feijóo
978-84-1358-344-0

Ha ocorregut alguna cosa amb 
el teixit espaciotemporal i Oriol 
ha sigut segrestat pel compte 
Dràcula. Corre a rescatar el teu 
amic i viatja en el temps per a 
enfrontar-te a tot tipus d’éssers 
terrorífics. Et moriràs de por o 
l’Agència Kronos pot confiar 
en tu?
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5. Bruna la bruixa i el 
secret de l’Encantada
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Viv Campbell
88 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-292-4

Bruna descobrirà una 
trama que posa en perill el 
subministrament d’aigua del 
poble i, de pas, protegirà el 
secret de l’Encantada. 

7. Claus
Jacobo Feijóo
Il·lustracions: Martín Rodríguez
112 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-351-8

Carmilla LeFanu és la influencer 
del moment, i encara que 
mai se li veu el rostre (perquè 
és una vampira), viurà amb 
els seus amics una fantàstica 
aventura per a salvar a una 
de les seues seguidores més 
fidels, víctima d’una singular 
maledicció.

6. Filstrup
Jaume Copons
Il·lustracions: Òscar Julve
232 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-355-6

En totes les famílies hi ha una 
ovella negra, però què passa 
quan en una família d’ovelles 
negres n’ix una de blanca? 
Lunis Filstrup és un xic honrat 
que no té res a veure amb Arlo, 
el seu germà bessó, que és un 
autèntic pispa i l’orgull dels 
Filstrup, una família de lladres i 
estafadors de cap a peus.

8. El cas dels calcetins 
desapareguts
Jacobo Feijóo
Il·lustracions: Martín Rodríguez
112 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-467-6

A l’agència d’investigació de 
la vampira Carmilla LeFanú no 
hi entren casos últimament i, 
per això, la influencer s’avorreix 
molt. Fins que, un dia, s’adona 
que tothom duu els calcetins 
desemparellats. Acompanya-la 
en la resolució d’un nou cas a 
Necròntia.

10. Bruna la bruixa i 
el tresor dels gambosins
Pasqual Alapont
Il·lustracions: Viv Campbell
56 pàg. / 11,95 €
978-84-19659-29-3

Tornen les aventures de la 
bruixa Bruna i del seu amic 
Miquel. En aquesta ocasió, el 
follet Fals els acompanyarà a 
l’escola i els ficarà en embolics 
ben divertits mentre es 
plantegen una recerca del 
tresor.

9. Els Robotots al jardí 
de les Hespèrides
Oriol Canosa
Il·lustracions: Jordi Sunyer
144 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-491-1

La tercera missió dels 
Robotots: anar al planeta-jardí 
Hespèrides i agafar una poma 
d’or d’un valor incalculable. 
Però hi ha un xicotet obstacle: 
el guardià del jardí és Ladó, un 
drac de cent caps.

Novel·la il·lustrada a tot color.

En la coberta del llibre us indiquem l’edat 
recomanada amb les icones següents:
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La LIJ de sempre, la que 
batega als marges de modes i 
tendències.

En la coberta del llibre us 
indiquem l’edat recomanada 
amb les icones següents:

+8 +10 (Lector/a avançat/da)LA

1. Regla núm. 1
Idoia Iribertegui
152 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-220-7

Telma anota en el seu diari 
les emocions que li provoca 
la primera regla. Tristesa, por, 
desconcert... Ha arribat la 
«monstruació»! Tanmateix, 
gràcies a la família i a les 
amistats, s’adonarà que és un 
procés natural.

2. El dia dels influencers 
vivents
Loopy Teller Studio
120 pàg. / 11,95€
978-84-1358-218-4

Natzaret i el seu germà 
s’adonen que tothom a 
l’institut actua d’una manera 
estranya. Semblen patir 
convulsions o ataquen 
qualsevol amb amenaces 
de fer-se una selfie. S’han 
convertit en zombis digitals?
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4. Els Robotots i la ciutat 
del rei Augies
Oriol Canosa
Il·lustracions: Jordi Sunyer
152 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-272-6

La segona missió dels 
Robotots: anar al planeta 
Èlide, a la cort del rei Augies, 
a ajudar-lo a netejar els 
excrements que s’hi acumulen 
des de fa generacions.

3. Els Robotots i l’Hidra 
de Lerna
Oriol Canosa
Il·lustracions: Jordi Sunyer
152 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-267-2

La primera missió dels 
Robotots: anar al planeta Lerna 
a deslliurar els seus habitants 
d’un monstre terrible que els 
turmenta nit i dia.

+10

+10
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19. Úrsula
Germán Machado
Il·lustracions: Carolina T. 
Godina
88 pàg. / 11,95 €
978-84-19659-14-9

Lara conta el que va passar 
un dels estius més estranys de 
sa vida: l’estiu que va haver 
d’anar abans d’hora a casa dels 
avis, en un poblet del Pirineu. 
L’estiu de l’os. L’estiu de la 
cabreta Úrsula.

18. La profecia 
de Beatryce
Kate DiCamillo
Il·lustracions: Sophie Blackall
288 pàg. / 11,95 €
978-84-19659-09-5

Un monjo troba a l’estable del 
monestir una xiqueta malalta 
i tota bruta de terra i de sang. 
Mentre la cuida, descobreix 
horroritzat que sap llegir, cosa 
que suposa un perill perquè 
en aquell regne està prohibit 
ensenyar les xiquetes a llegir.

+8 LA
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17. El nen
Colas Gutman
Il·lustracions: Emilio Urberuaga
32 pàg. / 12,95 €
978-84-19659-07-1

Una faula deliciosa i plena 
d’humor de l’autor de la sèrie 
«Gos Pudent», que convida a 
reflexionar sobre el paper de 
l’ésser humà en la naturalesa.

13. Oi que ens hem 
perdut, Alícia?
Pep Puig
Il·lustracions: Mercè López
200 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-58-4

L’Alícia explica el que els va 
passar a ella i a la seua colla 
el dia que van decidir anar a 
l’escola tots sols. Es pensaven 
que no es perdrien, però  
el que va començar com un 
dia alegre d’emancipació es va 
convertir en un malson.

14. Alma. S’aixeca el vent
Timothée de Fombelle
Il·lustracions: François Place 
368 pàg. / 14,95 €
978-84-18592-76-8

1786. El dia que desapareix el 
seu germà xicotet, l’Alma ix 
a buscar-lo i emprén un llarg 
viatge, lluny de la família i de 
la vall d’Àfrica. Mentrestant, 
al port de Lisboa, Joseph 
s’embarca clandestinament en 
un vaixell de tràfic d’esclaus.

16. L’Emil i els detectius
Erich Kästner
Il·lustracions: Walter Trier
192 pàg. / 12,95 €
978-84-19659-00-2

L’Emil agafa tot sol un tren 
cap a Berlín per a visitar l’àvia. 
Però el trajecte s’espatla quan 
li roben els diners que li havia 
donat la mare. L’Emil, amb 
l’ajuda d’uns nous amics, 
traçarà un pla per atrapar el 
lladre.

12. La branca més alta 
de la melancolia
josep l. badal
Il·lustracions: Zuzanna Celej
240 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-59-1

Aquest llibre és un lloc on s’hi 
narra el destí dels personatges 
que viuen en la daurada 
branca de la melancolia.
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8. Mira
Tina Vallès
Il·lustracions: Mercè Galí
168 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-23-2

La Mira és curiosa, però també 
molt tímida. Per això quan la 
matriculen a l’acadèmia de ball 
perquè perda la vergonya, li 
cau el món damunt. La Mira 
també és orgullosa i accepta el 
repte: qui sap si al final ballar 
l’ajudarà a perdre la vergonya.

9. Faules
Jean de La Fontaine
Il·lustracions: Henri Galeron
120 pàg. / 11,95 €
978-84-18592-37-9

Redescobrim les Faules de La 
Fontaine. «Coses simulades i 
inventades per instruir o per 
divertir», segons la definició 
del mateix autor.

11. L’hivern del Sr. Jeroni
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
136 pàg. / 12,95 €
978-84-18592-57-7

Des que va morir la seua dona, 
el senyor Jeroni viu tot sol... 
Una de les poques alegries 
que li queden és el seu net 
Boi, a qui intenta transmetre 
la seva passió pels rellotges. 
Però un incident a la casa del 
davant alterarà la seua rutina.
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4. Capitana Rosalie
Timothée de Fombelle
Il·lustracions: Isabelle Arsenault
64 pàg. / 11,95 €
978-84-17599-99-7

La Rosalie té cinc anys i una 
missió secreta: aprendre a 
llegir. La mare li llegeix en veu 
alta les cartes que el pare els 
envia des del front, però arriba 
un dia que és capaç de llegir 
tota sola. Llavors descobrirà la 
veritat sobre la guerra.

5. Googol
josep l. badal
Il·lustracions: Zuzanna Celej
80 pàg. / 12,95 €
978-84-17599-96-6

Googol no és el que els altres 
volen. Cansat de les preguntes 
de tothom, aquest personatge 
inclassificable emprén un 
viatge iniciàtic que el portarà 
a descobrir-se a ell mateix i a 
conéixer un món fantàstic ple 
d’amics inoblidables.

3. Sadako i les mil grues 
de paper
Eleanor Coerr
Il·lustracions: Eva Sánchez
80 pàg. / 11,95 €
978-84-17599-82-9

Basada en una història real, 
Sadako i les mil grues de paper 
és un homenatge a la valentia 
de la jove protagonista, tota 
una heroïna al Japó, i a les 
víctimes de la bomba atòmica 
d’Hiroshima.

+10

2. El lloc màgic
Chris Wormell
296 pàg. / 13,95 €
978-84-17599-72-0

La Clementina somia un lloc 
màgic lluny de la Gran Ciutat 
Negra. Sap que un dia el 
trobarà, però abans s’haurà 
d’escapar de la tieta i l’oncle 
Randina, dos malànimes cruels 
que la tenen segrestada i 
esclavitzada.

+10
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1. Viatge al país dels 
arbres
J. M. G. Le Clézio 
Il·lustracions: Henri Galeron
40 pàg. / 11,95 €
978-84-17599-72-0

Sabies que els arbres són una 
mica tímids i feréstecs? Però 
si fas l’esforç d’observar-los 
atentament, t’adonaràs que 
són uns éssers màgics que 
parlen, es mouen i fins i tot 
tenen ulls per veure-hi!

+8
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7. El nou
David Almond
Il·lustracions: Marta Altés
328 pàg. / 13,95 €
978-84-18592-29-4

Quan en George arriba a la 
classe, tothom el troba una 
mica estrany. En George és 
exageradament educat, té uns 
ulls i una veu inexpressius i no 
respon a les preguntes més 
senzilles. Quin misteri hi ha 
darrere d’ell? 

+10

74



Els títols d’aquesta col·lecció 
compten amb unes propostes 
didàctiques que es poden 
descarregar gratuïtament  
des de www.bromera.com

Sèrie Blava
Consulta la col·lecció completa:

253. Els miserables
Víctor Hugo
Il·lustracions: Elisa Ancori
160 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-271-9

Ambientada en el París convuls 
del segle xix i protagonitzada 
per una galeria inoblidable 
de personatges (Jean Valjean, 
Cosette, l’inspector Javert, 
Fantina...).

gènere: clàssics
temes: drets socials, política, 
història

PD

256. Bookland
Jesús Cortés
Il·lustracions: Francesc Santana
160 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-425-6

Un viatge en el temps du a 
Ben, Voro i Duli a un futur 
dominat per la tecnologia 
i la intel·ligència artificial. 
Bookland 101 és una ciutat 
del futur on robots, drons i 
androides controlen la vida.

gènere: ciència-ficció
temas: intel·ligència artificial, 
amistat, aventura

PD PD

242. Gargantua i 
Pantagruel
François Rabelais
Il·lustracions: Elisa Ancori
160 pàg. / 10,50 €
978-84-1358-117-0

Viatges fantàstics a llocs 
extraordinaris, banquets 
gegantins, festes 
estrambòtiques... les divertides 
aventures d’aquests dos 
gegants escrites en el segle xvi.

gènere: clàssics
temes: fantasia, humor, amistat

PD

238. Maleït Napoleó!
Jesús Cortés
Il·lustracions: Francesc Santana
152 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-356-3

Una colla de malfactors pretén 
apoderar-se d’un objecte 
que va pertànyer a Napoleó. 
Podran detindre’ls Max i els 
seus amics?

gènere: narrativa
temes: personatge històric, 
amistat, aventura

224. Alan Cole no és 
un covard
Eric Bell
Il·lustracions: Laia Ferraté
304 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-802-5

El germà d’Alan ha descobert 
que l’amor platònic d’aquest 
és un xic de la seua classe i 
li planteja el duel definitiu: 
si no supera set reptes en 
una setmana, farà saber a tot 
l’institut que és gai.

gènere: narrativa
temes: diversitat, amistat, escola

234. El comte de 
Montecristo
Alexandre Dumas
Il·lustracions: Elisa Ancori
264 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-336-5

Edmond Dantès és 
empresonat per un crim que 
no ha comés. Després d’anys 
de captiveri, aconsegueix 
escapar-se i torna per a 
completar la seua venjança.

gènere: clàssics
temes: aventura, creixement 
personal, relacions personals

PD

PD
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219. Oliver Twist
Charles Dickens
Il·lustracions: d’Elisa Ancori
248 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-829-2

Aquest orfe que malviu al 
Londres de 1830 protagonitza 
un clàssic universal amb grans 
dosis de crítica social.

gènere: clàssics
temes: drets socials, política, 
història

PD

Sèrie Blava
PER A LECTORS AVANÇATS

216. Robinson Crusoe
Daniel Defoe
Il·lustracions: Fran Parreño 
208 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-803-2

Aquesta adaptació 
transportarà els joves lectors 
a l’illa on Robinson Crusoe i 
Divendres van passar quasi 30 
anys d’aventures.

gènere: clàssics
temes: aventura, creixement 
personal, emocions

205. Les aventures de  
Huckleberry Finn
Mark Twain
Il·lustracions: Elisa Ancori
216 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-604-5

Huck Finn i l’esclau Jim han de 
fugir pel riu Mississipí cap als 
estats lliures, on l’esclavitud 
està abolida. Durant el viatge 
viuran aventures tan perilloses 
com sorprenents.

gènere: clàssics
temes: drets socials, amistat, 
aventura

211. Quin sidral de 
campament!
Pasqual Alapont
96 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-734-9

Lídia sospita que Raquel  
està un poc boja. Víctor,  
que està enamorat de Lídia, 
creu que el món estaria millor 
sense Silvestre. Tots ells, i altres 
adolescents, posaran a prova 
la paciència del director en un 
campament.

gènere: narrativa
temes: humor, amistat, aventura

PD

204. El millor dels 22
Vicent Dasí
Il·lustracions: Pau Valls
160 pàg. / 10,20 €
978-84-9026-611-3

Després de tota la temporada 
calfant la banqueta, Buddy 
es converteix en l’heroi del 
Russafa City FC, al mateix 
temps que descobreix que 
el rock-and-roll és la seua 
autèntica passió.

gènere: narrativa
temes: amistat, humor, 
creixement personal

PD

198. Déus, herois i mites  
de l’antiga Grècia
Jesús Cortés 
Il·lustracions: Camilo Valor 
224 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-531-4

Amb un llenguatge clar i 
entenedor, en aquest recull 
es donen cita diversos mites 
clàssics, a través dels quals 
el lector descobrirà les arrels 
literàries de la cultura grega.

gènere: clàssics
temes: història, aventura, 
cultura

185. Investigaràs fins 
al final
Francesc Gisbert 
Il·lustracions: Jesús Huguet 
160 pàg. / 10,20 € 
978-84-9026-207-8

Tornen les investigacions de 
la tia Sofia i Alícia. El peculiar 
equip d’investigadores es 
mou per la geografia europea 
per a trobar el culpable de 
l’assassinat d’un ric magnat.

gènere: narrativa
temes: misteri i investigació, 
relacions familiars

195. Llegendes 
valencianes
Josep Franco 
Il·lustracions: Jesús Huguet 
176 pàg. / 10,20 €
978-84-9026-406-5

Huit de les llegendes 
valencianes més conegudes i 
sorprenents, com el miracle de 
Morella, les bruixes de Planes o 
l’illa de Benidorm, entre d’altres.

gènere: fantasia
temes: aventura, cultura, 
emocions

PD

PD

PD
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184. Els tres mosqueters 
Alexandre Dumas 
Il·lustracions: Antoni Laveda 
184 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-206-1

D’Artagnan haurà de lluitar 
contra els homes del cardenal 
Richelieu i la seua agent 
secreta, la malvada Milady. 
Sort que compta amb l’ajuda 
de Porthos, Athos i Aramis.

gènere: clàssics
temes: aventura, amistat, valors

PD

170. El tresor de Saïda 
Eva Peydró 
Il·lustracions: Paco Roca 
160 pàg. / 10,50 €
978-84-15390-53-4

Ferran ha passat l’estiu amb 
Saïda, una xiqueta sahrauí que 
ja ha tornat a sa casa. Com 
que la troba a faltar, els pares 
li han preparat una sorpresa: 
per Pasqua, viatjaran al Sàhara 
a visitar-la.

gènere: narrativa
temes: amistat, aventura, història

177. La banda dels mitjos 
lladres 
Pasqual Alapont
176 pàg. / 10,20 €
978-84-9026-128-6

Quan Miquel perd la 
videoconsola a mans 
d’Escobar, el pinxo que té 
atemorit tot l’institut, demana 
ajuda per a recuperar-la al seu 
amic Pere i a Pamela, la xica 
que els agrada a tots dos.

gènere: narrativa
temes: assetjament, amistat, 
aventura

179. Guardians i 
protectors
Jesús Cortés
Il·lustracions: Francesc Santana
192 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-140-8

El jove Pol Box i el professor 
Hermann Ros tenen només 
tres dies per a aconseguir el 
poderós Llibre mestre i lliurar-
lo al malèfic Oracle, en una 
aventura extraordinària.

gènere: fantasia
temes: aventura, relacions 
personals, escola

PD

PD

PD

165. Mals temps per a 
fantasmes
Agustín Fernández Paz 
Il·lustracions: Mai Egurza
138 pàg. / 9,50 €
978-84-9824-707-7

La família de Marta es trasllada 
a la ciutat, on la jove haurà 
d’aprendre a conviure amb 
una presència misteriosa que 
habita la casa.

gènere: fantasia
temes: gestió de la por, 
relacions familiars

PD

138. Frankenstein
Mary Shelley
Il·lustracions: Paco Giménez 
160 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-294-2

El jove Víctor Frankenstein 
descobreix el secret que torna 
la matèria morta a la vida i 
crea un monstre espantós que 
acaba rebel·lant-se contra el 
seu propi creador.

gènere: clàssics
temes: ciència-ficció, emocions, 
relacions familiars

145. La Ilíada
Homer
Il·lustracions: Enric Solbes 
160 pàg. / 10,20 €
978-84-9824-432-8

Durant la guerra de Troia, 
Agamèmnon s’apropia l’esclava 
d’Aquil·les qui, afrontat i amb 
desig de revenja, abandona 
la batalla i demana l’ajuda de 
Zeus, pare dels déus.

gènere: clàssics
temes: aventura, història, 
revenja

159. La biblioteca 
fantàstica
Jesús Cortés
Il·lustracions: Francesc Santana
168 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-689-6

Samuel Tyker no sap que el 
destí l’ha escollit per a convertir-
lo en el guardià i protector 
d’uns llibres tan sorprenents 
com perillosos, els llibres de la 
biblioteca fantàstica.

gènere: fantasia
temes: foment de la lectura, 
aventura

PD

PD

PD
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136. Cròniques d’un rei
Víctor Labrado
Il·lustracions: Francesc Santana
192 pàg. / 10,20 €
978-84-9824-333-8

Cròniques d’un rei recrea la 
llegenda i les aventures dels 
primers valencians i del seu 
heroi, el mític rei Jaume I.

gènere: narrativa
temes: història, personatge 
històric, aventura

PER A LECTORS AVANÇATS

PD

130. Les històries 
estranyes 
Francesc Gisbert 
Il·lustracions: Jesús Huguet 
128 pàg. / 10,20 €
978-84-9824-170-9

Alícia i la tia Sofia tornen a 
l’acció per a enfrontar-se 
a successos ben estranys, 
amb fantasmes malèvols i 
personatges d’ultratomba 
inclosos.

gènere: narrativa
temes: misteri i investigació, 
relacions familiars

117. Dràcula
Bram Stoker
Il·lustracions: Marina Seoane 
168 pàg. / 10,50 €
978-84-9824-056-6

El comte Dràcula abandona el 
seu castell de Transsilvània a 
fi d’escampar el seu regne de 
terror per tot Londres.

gènere: clàssics
temes: fantasia, por, emocions

129. La llegenda de 
l’amulet de jade 
Vicent Enric Belda 
Il·lustracions: Ferran Boscà 
128 pàg. / 10,20 €
978-84-9824-203-4

Víctor no hauria pensat mai que 
el treball en un restaurant xinés 
seria tan emocionant! I és que, 
com a repartidor de menjar a 
domicili, coneixerà el seu primer 
amor i viurà grans aventures.

gènere: narrativa
temes: aventura, amor, oficis

PD

PD

PD

114. Lluna i la pluja 
Llucià Vallés 
Il·lustracions: Joan Arocas 
80 pàg. / 10,20 €
978-84-7660-964-4

Lluna viu al bosc de Gàrgala. 
Un dia, misteriosament, 
desapareix la pluja, i Lluna 
decideix iniciar un viatge per 
a trobar-la. Al llarg del trajecte 
viurà aventures perilloses.

gènere: narrativa
temes: fantasia, ecologia, 
aventura

PD

101. Misteris S.L. 
Francesc Gisbert 
Il·lustracions: Jesús Huguet 
152 pàg. / 10,20 €
978-84-7660-836-4

Alícia descobreix que la tia 
Sofia no és la velleta tranquil·la 
que imaginava, sinó una 
investigadora sagaç. Totes 
dues, i l’infal·lible gos Poirot, 
formen un equip implacable.

gènere: narrativa
temes: misteri i investigació, 
relacions familiars

107. L’illa a la deriva
Teresa Broseta 
Il·lustracions: Ramon Pla 
136 pàg. / 10,20 €
978-84-7660-952-1

Pere no perd l’esperança de 
tornar a veure el seu primer i 
únic amor. Però es tracta d’una 
qüestió complicada perquè 
Pere viu a Làriba, una illa a la 
deriva.

gènere: fantasia
temes: amor, aventura, emocions

111. Vint mil llegües de 
viatge submarí 
Jules Verne
Il·lustracions: Enric Solbes 
176 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-685-8

L’aparició d’un misteriós 
monstre marí marca l’inici 
d’un viatge fantàstic a bord 
del mític submarí Nautilus del 
capità Nemo.

gènere: clàssics
temes: ciència-ficció, fantasia, 
aventura

PD

PD

PD
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78. L’Odissea
Homer
Il·lustracions: Enric Solbes
128 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-636-0

Les aventures d’Ulisses en el 
seu retorn a Ítaca ens endinsen 
en l’univers mitològic dels 
ciclops, dels monstres i dels 
déus immortals de l’antiga 
Grècia.

gènere: clàssics
temes: aventura, història, 
cultura

PD

Una col·lecció per a divulgar de manera divertida, desenfadada,  
i a vegades gamberra, temes que afecten directament els joves  
lectors i lectores disposats a canviar el món.

Valentín Coronel
Il·lustracions: Cristina Picazo

1. L’os polar se’n va anar  
a la platja
144 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-873-5

En aquestes pàgines trobaràs 
consells sobre ecologia i 
defensa de la biodiversitat, 
claus per a respectar l’equilibri 
del nostre planeta i solucions 
a l’abast per a protegir-lo 
de la contaminació. I també 
una bona dosi d’optimisme i 
diversió!

3. Virus, bacteris i altres 
nanobestioles
144 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-118-7

A vista de microscopi habiten 
els éssers que realment 
regeixen aquest món. Prepara’t 
per a conéixer éssers tan 
poderosos que poden enviar-
te a l’altre barri d’un esternut. 
Les nanobestioles manen!

2. Geografia davall  
del melic
168 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-875-9

Un llibre sobre sexualitat sense 
misticisme ni tabús, escrit a 
partir de dubtes reals, que 
aborda temes com la identitat 
sexual o el masclisme en les 
relacions, entre d’altres.

4. M’entenc, però no 
sempre
144 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-294-8

Un títol que ens ofereix 
una mirada respectuosa, 
científicament fonamentada 
i, al mateix temps, plena 
d’humor sobre la salut mental 
en un dels períodes clau de la 
nostra vida: l’adolescència.

PD

PD PD
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CENTRES EDUCATIUS
PEL CLIMA

Entra en el nostre web 
i descarrega’t la guia per a 

lluitar contra el canvi climàtic
Una guia elaborada per l’expert Joan Buades 

perquè els centres educatius siguen actors 
per a combatre l’emergència climàtica

Servei d’atenció als centres escolars valencians
Zona nord : 607 926 026 Teresa Alacot atencionord@bromera.com 
Zona centre : 629 210 147 Fermín Poveda atenciocentre@bromera.com 
Zona centre B : 671 088 338 Mar Segura atenciocentreb@bromera.com 
Zona sud: 615 308 264 Xuso Ferrer atenciosud@bromera.com 
Zona sud B : 671 059 181 Núria Monllor atenciosudb@bromera.com

Av. Areners, s/n (Pol. El Pla)
46600 Alzira
Tel. 962 402 254
bromera@bromera.com
www.bromera.com

@bromera 

Edicions Bromera

@Bromera

@bromeraed


