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La cova del torrent
Autor: Pere Pons 
Il·lustradora: Luisa Uribe

PVP: 8,90 € ISBN: 978-84-661-4371-4

Les peripècies d’un noi a l’inici de l’ado-
lescència en un poble de l’interior de Me-
norca a mitjan segle xx.

El crim de la Hipotenusa
Autor: Emili Teixidor 
Il·lustradora: Lucy Barnard

PVP: 8,90 € ISBN: 978-84-661-4389-9

La Hipotenusa, la professora de matemà-
tiques, ha desaparegut, i els alumnes que 
van pitjor en la seva assignatura són els 
últims que la van veure amb vida...

inicial inicial

El misteri de les botes  
del Gat sense Botes
Autora: Eva Mor 
Il·lustradora: Viuleta

PVP: 7,50 € ISBN: 978-84-661-4314-1

La Rateta que escombrava l’escaleta aju-
da el Gat amb Botes a trobar les seves 
botes perdudes.

El �autista d’Hamelín i el DJ Kiriki
Autora: Eva Mor 
Il·lustradora: Viuleta

PVP: 7,50 € ISBN: 978-84-661-4290-8

El flautista d’Hamelín recupera la inspira-
ció gràcies al famós DJ Kiriki.

superior
superior

novetat

El lladre d’entrepans
Autor: André Marois 
Il·lustrador: Patrick Doyon

PVP: 9,95 € ISBN: 978-84-661-4004-1

En Martí està enfadat perquè cada dia li 
desapareixen els entrepans. Trobarà el 
lladre de l’escola?

Penny Berry i l’anell de Shazzan
Autor: Lluís Prats 
Il·lustrador: María Simavilla

PVP: 12,95 € ISBN: 978-84-661-4383-7

La Penny i en Marcus busquen desespera-
dament la poció que els ha de permetre 
despetrificar els seus pares. Mentrestant, 
els nigromants es preparen per atacar els 
druides blancs i dominar el món.

novetat

Els germans tempesta
Autor: Pedro Mañas 
Il·lustradora: Luján Fernández

PVP: 9,95 € ISBN: 978-84-661-4376-9

Les Princeses Drac s’enfronten amb llamps, 
tempestes i núvols de cotó.

Operació Cul de la Lleona
Autor: Enric Gomà 
Il·lustrador: Artur Laperla

PVP: 15 € ISBN: 978-84-661-4218-2

Algú ha tirat una pedra contra el Tapís de 
la Creació de Girona i en donen les culpes 
a en Bru. Com s'ho farà, per demostrar 
que no ha estat ell?
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El misteri del jugador número 13
Autor: Roberto Santiago 
Il·lustrador: Enrique Lorenzo

PVP: 11,95 € ISBN: 978-84-661-4400-1

El curs està a punt d’acabar però, tot i 
així... arriba un noi nou a l’escola. És un 
crac jugant al futbol i es diu Viktor, però 
ell prefereix que li diguin NÚMERO 13.

L’aventura dels Vallbona  
i el petit gàngster
Autor: Roberto Santiago 
Il·lustrador: Enrique Lorenzo

PVP: 10,95 € ISBN: 978-84-661-4382-0

Clubs de jazz, magatzems abandonats, 
gratacels... els Vallbona acaben d’arribar 
a Chicago!
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inicial inicial

Quina nit de Reis!
Autora: Marta Balaguer 
Il·lustadora: Marta Balaguer

PVP: 8 € ISBN: 978-84-661-4337-0

T'imagines la feinada que deuen tenir els 
reis d'Orient preparant les joguines? I si 
un any estiguessin tan cansats que no les 
poguessin repartir?

L’Andreu i el mirall de les ganyotes
Autor: Eduard Márquez 
Il·lustrador: Gómez

PVP: 8 € ISBN: 978-84-661-4391-2

A l’Andreu li agrada fer ganyotes davant 
del mirall, però, un dia, l'Andreu del mi-
rall es queda immòbil.

Brillant
Autor: Enric Larreula 
Il·lustradora: Violeta Serratosa

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4390-5

Aquesta és la història d’un gos perdut i 
d’una colla de nens que decideixen cui-
dar-lo. Però, quan el gos desapareix, els 
nens fan l’impossible per trobar-lo.

El diari secret de la Susi /  
El diari secret d’en Paul
Autora: Christine Nöstlinger 
Il·lustradora: Julia Bereciartu

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4336-3

La Susi i en Paul són amics des de nens, 
però la vida i les circumstàncies perso-
nals en què es troben els separen.

inicial inicial

La sargantana Juliana
Autor: Antoni Dalmases 
Il·lustrador: Joaquín Camp

PVP: 8 € ISBN: 978-84-661-4395-0

Un dia la sargantana Juliana entra al pati 
d’una escola, i per poc no en surt viva.

ISBN: 978-84-661-4395-0

La Tània i totes les tortugues
Autora: Muriel Villanueva i Perarnau 
Il·lustradora: Ona Caussà

PVP: 8 € ISBN: 978-84-661-4211-3

La Tània està enfadada amb el pare per-
què no li vol comprar una tortuga, fins 
que comprèn que val més que els animals 
visquin en llibertat. superior

Gina
Autora: Núria Albó 
Il·lustrador: Xavier Mula

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4225-0

La Gina ha d’aprendre a tenir paciència per-
què un gatet vulgui ser amic seu, i aquest 
aprenentatge li servirà quan arribi a l’esco-
la un nen que fuig d’un país en guerra.

La porta prohibida
Autor: David Nel·lo 
Il·lustradora: Bea Tormo

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4399-8

La Gisela i la Gunda visiten el Museu d’Art 
Modern amb l’escola, i la Gunda obre una 
porta en què diu ben clar: «Porta Prohibi-
da. No hi entreu mai».

El Capità Calçotets  
contra la Dona del Monyo Mutant
Autor: Dav Pilkey 
Il·lustrador: Dav Pilkey

PVP: 8,20 € ISBN: 978-84-661-4164-2

En Jordi i l’Oriol, ara sí que l’han feta bona! 
Han creat una terrorífica dona monstre 
amb una cabellera de poders especials.

El Capità Calçotets  
i el caos còsmic de la Comuna Lila
Autor: Dav Pilkey 
Il·lustrador: Dav Pilkey

PVP: 8,20 € ISBN: 978-84-661-4163-5

En Jordi i l’Oriol viatgen a través del temps 
gràcies al Capità Calçotets i s’enfronten al 
pitjor perill de tots: els seus dobles!
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Misteri a la Muntanya Calavera
Autora: Elisenda Roca 
Il·lustrador: Jordi Vila Delclòs

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4223-6

La Martina, la Daniela i en Joan tornen a 
passar uns dies de vacances al poble de 
Moltmort i coneixen la Cirera, una dona 
estranya que els diu que és una bruixa.

El vol de l’oreneta
Autor: David Cirici 
Il·lustradora: Raquel Marín

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4387-5

En Seydou se’n torna a l’Àfrica, des de Barce-
lona, en resposta a la crida d’una amiga seva 
d’infantesa. Allà passa un munt d’aventures 
mentre redescobreix la seva terra.

inicial inicial

La gota de pluja que tenia por
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
Il·lustradora: Betania Zacarías

PVP: 8 € ISBN: 978-84-661-4226-7

La gota de pluja no es vol tirar del núvol 
perquè té por. Com s’ho farà, per complir 
el seu propòsit?

L’Estevet, quin ratolí!
Autor: Víctor Aldea 
Il·lustrador: Javier Andrada

PVP: 8 € ISBN: 978-84-661-4227-4

L’Estevet és un ratolí de camp a qui li en-
canta fer excursions amb els seus amics. 
S’ho passen d’allò més bé!

superior superior

Perdut a Bombai
Autor: Francesc Miralles 
Il·lustradora: Paloma Corral

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4398-1

L’Èric se'n va a l'Índia amb la família a 
veure un oncle metge i es perd a Bombai. 
En Krishna l’ajudarà a sortir-se’n.

La volta al món de la Formiga Piga
Autor: Emili Teixidor 
Il·lustrador: Dani Padrón

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4425-4

La Formiga Piga dona la volta al món i va 
prenent notes amb la seva saviesa i la 
seva capacitat d’observació.

Em venc el pare
Autora: Care Santos 
Il·lustradora: Mercedes Marro

PVP: 8,20 € ISBN: 978-84-661-4394-3

El pare de la Nora decideix convertir-se 
en el pare perfecte. El que ell entén per 
pare perfecte, però, no s’assembla al que 
li agradaria tenir a la Nora.

Un fantasma fet a mida
Autora: Christine Nöstlinger 
Il·lustradora: Teresa Bellón

PVP: 8,20 € ISBN: 978-84-661-4397-4

En Joschi està fart que la seva germana 
no tingui mai por de res i que a ell sempre 
li digui que és un poruc.

superior superior

El lladre d’ombres
Autor: Jaume Cela 
Il·lustrador: Bruno Hidalgo

PVP: 8,90 € ISBN: 978-84-661-4392-9

Al senyor Turell li desapareix l’ombra i 
demana al famós detectiu Pi i Pi que des-
cobreixi l’entrellat d’aquest misteri, ja 
que no és l’única que ha desaparegut.

Assassinat a la casa de nines
Autora: Betty Ren Wright 
Il·lustrador: Manu Montoya

PVP: 8,90 € ISBN: 978-84-661-4348-6

Cada cop que l’Amy puja de nit a les gol-
fes, la casa de nines té tots els llums en-
cesos i s’hi senten sorolls a dintre.
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Tocata i fuga
Autora: Mar Virgili 
Il·lustrador: Pere Virgili

PVP: 8 € ISBN: 978-84-661-4384-4

En Cornèlius, director d’una orquestra 
molt peculiar, ha tocat el dos perquè està 
fart de les queixes dels músics. I ara tots 
el troben a faltar.

Quina cua més rebel!
Autora: Roser Atmetlla 
Il·lustrador: Valentí Gubianas

PVP: 8 € ISBN: 978-84-661-4386-8

En Gatàs sempre es baralla i ningú no 
gosa dur-li la contrària. Ara bé, un dia en 
Tigrat li planta cara gràcies a la seva cua.

superior superior

novetat

Quan el meu pare era un arbust
Autor: Joke van Leeuwen 
Il·lustrador: Joke van Leeuwen

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4396-7

Hi ha una guerra i el pare de l’Ela ha 
d’anar a fer de soldat, mentre que ella ha 
d'emprendre un viatge per anar a buscar 
la seva mare.

La primera porta
Autor: David Nel·lo 
Il·lustradora: Bea Tormo

PVP: 8,50 € ISBN: 978-84-661-4385-1

La Gunda i la Gisela entren en un món ple 
de gent tocada del bolet i hauran de re-
soldre un misteri que té dues ciutats en-
frontades.

Em venc el Cigró
Autora: Care Santos 
Il·lustradora: Mercedes Marro

PVP: 8,20 € ISBN: 978-84-661-4213-7

L’Òscar està fart del seu germà petit i de-
cideix canviar-lo per una germana gran.

El Capità Calçotets i la saga �airosa 
del cavaller Aixellapudenta
Autor: Dav Pilkey 
Il·lustrador: Dav Pilkey

PVP: 8,20 € ISBN: 978-84-661-4231-1

Un professor malèfic inventa un mecanis-
me per controlar la ment i convertir tots 
els alumnes en xaiets obedients. superior superior

La decisió de l’Emma
Autora: Elisabeth Zöller 
Il·lustrador: Miguel Ángel Gallardo

PVP: 8,90 € ISBN: 978-84-661-4349-3

L’Eva és nova a l’escola i vol dominar tota 
la classe. Però l’Emma i els seus amics no 
ho permetran.

La Roca del Corb
Autor: Miquel Fañanàs  
Il·lustrador: Marc Black

PVP: 8,90 € ISBN: 978-84-661-4354-7

En un poblet, un dia dia d'estiu, desapa-
reixen tres nois i dues noies. La gent es 
mobilitza per localitzar-los.
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