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El llibre amb el qual s’identificarà (i es partirà de riure) tota una generació.
Aquesta no és la típica història d’amor de «noi coneix noia», sinó més aviat una de «noi troba noia que ja coneixia» acom-
panyada d’altres dosis d’amor explícit i sexe platònic... O era al revés?

«Té tots els ingredients necessaris per arribar a ser un best-seller: ukeleles, xandalls de tactel, sopes de lletres, models de 
Victoria’s Secret, Primperan, vocabulari groller, homes en calçotets i dibuixos. Molts dibuixos» 
Thaïs Villas.

«Déu es compedeixi de la teva ànima si aconsegueixes baixar al pla terrenal l’amor platònic. Aquesta serà la teva condemna.» 
Berto Romero

Pròleg de Berto Romero i epíleg de Thaïs Villas.

Set països n’estan negociant la publicació.

Amor daltònic
Sóc el teu príncep blau
però ets daltònica

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 17,95 €
IDIOMES: català i castellà 

Paco Caballero i Miki Esparbé / Mar 
Guixé (il·lustr.)



                      

El regal perfecte per Sant Valentí, Sant Jordi i qualsevol celebració de l’amor.

Un preciós llibre objecte per a què les parelles l’omplin i el  guardin per sempre. 

La història d’amor mai explicada: cada membre de la parella comença per una 
banda oposada del llibre i va contestant les 60 preguntes que se li plantegen. Un 
fantàstic record per al futur... i una manera divertida de comprovar què pensa 
cada u. Coincideix?

Una idea original dels creadors de JO. El llibre de la teva vida.

AMOR

PUBLICACIÓ: gener

PVP: 16,50 €
IDIOMES: català i castellà 

María Isabel Sánchez Vegara



Novetats
juvenils
 



la Galera 



                      

Per fi, un manual pràctic que explica de debò com fer-se famós i fer negoci a 
YouTube. Amb la garantia d’èxit dels autors d’Adolescents.cat: El manual.

Gràcies a YouTube, mai no havia estat tan fàcil crear un vídeo i donar-lo a 
conèixer al món sencer.

Però, com destacar en l’univers infinit de YouTube? Com convertir els teus 
vídeos en virals? Com cal fer-los i enregistrar-los? I, és clar, com guanyar-hi 
diners?

Aquest és el primer manual que n’explica tots els secrets, de manera di-
vertida però molt completa. Per saber com han nascut els grans fenòmens 
(Harlem Shake, lipdubs...), i amb dotzenes d’entrevistes a grans vloggers.

Un manual 100% pràctic i 100% imprescindible per als qui busquen la 
fama, o fer negoci, a YouTube.

Vídeo pròleg d’Enzo Vizcaíno.

Tres països estan negociant la seva publicació.

Daniel Feixas és realitzador audiovisual i fundador de l’empresa Austro-
naut, especialitzada a crear campanyes de YouTube Marketing, vídeos virals 
per a les xarxes socials i accions de street marketing per a marques nacionals 
i internacionals.

Ernest Codina i Roger Carandell són presentadors de ràdio, actualment 
als 40 Principals. També són els responsables de la web Adolescents.cat i dels 
llibres Adolescents.cat. El Manual 1 i 2.

 
 

Com triomfar
a YouTube

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 16,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 14 anys

Daniel Feixas, Ernest Codina i
Roger Carandell



                       

El successor natural de La porta dels tres panys.

Fa uns anys, l’obra de Sonia Fernández-Vidal, barreja de narrativa i divulgació 
científica, va ser un dels principals best-sellers de la Galera.

I ara, de la mà del científic i divulgador Marc Boada, arriba Max Picard. Un per-
sonatge que, quan no entén una cosa, no para fins a esbrinar-ho. I que, en veure 
un pèndol de Foucault, es pregunta si és possible que una màquina no s’aturi 
mai.

A còpia de petits experiments, anirà coneixent conceptes com moviment, inèrcia, 
gravetat... amb experiments que el mateix lector podrà reproduir. Fins que, al 
final del llibre, tots dos podran construir el seu propi pèndol de Foucault.

I és que, si vols aprendre ciència, la primera cosa que cal fer és aprendre a 
estimar-la.

(Una passió que comparteixen en altres països: ja en són sis els que estan nego-
ciant la seva publicació.)

El llibre conté els passos per dur a terme els experiments i biografies de grans 
científics i filòsofs.

Max Picard i el maleït 
pèndol de Foucault

PUBLICACIÓ: març

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 10 anys 

Marc Boada / Pere Mejan (il·lustr.)

Marc Boada és un científic apassionat. Dis-
senya i construeix els artefactes més peculiars 
per a exposicions i museus de la ciència. Pre-
senta QuèQuiCom, el programa educatiu més 
popular de la televisió catalana.



                       

Un veritable clàssic instantani, de l’únic autor espanyol representat per Rights 
People, una de les agències literàries més prestigioses del món.

Els llibres d’A

PUBLICACIÓ: març

PVP: 19,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 12 anys

Hi ha pocs llibres que es puguin considerar com a clàssics instantanis. Però 
Els llibres d’A, de J. L. Badal, sens dubte n’és un. I això mateix devien pensar a 
l’agència anglesa Rights People, quan van decidir representar a Badal.

Els llibres d’A és una novel·la infinita amb dotzenes i dotzenes de personatges 
inoblidables, des del Nen Iogurt i la Nena Vainilla fins al samurai violoncel·lista 
Miyamoto-Yoyo, la senyoreta Dickinson (Emily), Ahab el caçador de dracs… i, 
com a centre de tot aquest món màgic amb arrels a Gilgameix i les grans mito-
logies, el gegantí, mil·lenari i savi Avi Roure.

Amb precioses il·lustracions —en blanc i negre i a tot color— de Zuzanna 
Celej.

En una edició de luxe, on cada detall ha estat cuidat al màxim, Els llibres d’A 
és un dels llançaments més ambiciosos de l’any i, probablement, de tota la his-
tòria de la Galera.

Onze països estan negociant la seva publicació.

J. L. Badal / Zuzanna Celej (il·lustr.)

J. L. Badal és autor de prosa i poesia per a infants 
i adults, editor i professor, i ha exercit com a crític 
literari. A la Galera, hi ha publicat diversos llibres (El 
pirata Gorgo, L’orquestra Ursina) i la sèrie «Jan Pla-
ta», de gran èxit. Els llibres d’A representa un tour de 
force en la seva obra.

Zuzanna Celej va néixer a Polònia, però ha viscut a 
casa nostra des dels 5 anys. Il·lustra sempre amb tèc-
niques tradicionals, que donen al seu art un atractiu 
únic. Ha publicat en diversos països i aquest és el seu 
debut amb la Galera.



                      

El retrat encantador d’una família molt especial.

Optimista. Tendra. Divertida. Trista. La nova obra de Natasha Farrant es pot 
qualificar de moltes maneres, però potser el més destacat és com aconsegueix 
transmetre’ns les ganes de viure després d’una gran pèrdua.

Bluebell Gadsby, de 13 anys, ha perdut fa poc la seva germana bessona, l’Iris. 
Però, lluny d’enfonsar-se, ens explica, a través del seu diari personal i el vídeo 
amateur que està gravant, que la vida continua i, de la mateixa manera que 
troba a faltar l’Iris, també s’enamora del seu veí, es baralla amb la seva germana 
gran... i tantes altres coses narrades amb humor, amor, tendresa i passió con-
tinguda.

Bluebell Gadsby és, en definitiva, un d’aquells personatges que entra al cor i ja 
no el deixa mai. Perquè és com la vida mateixa... i fins i tot millor.

La nova vida de 
Bluebell Gadsby

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 16,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 12 anys

Natasha Farrant

Natasha Farrant va créixer al cor de la co-
munitat francesa de Londres, i actualment 
combina l’escriptura amb la seva carrera com 
a scout literària. És autora de dues novel·les 
per a adults (Diving into light i Some other 
Eden) i d’una novel·la juvenil (The things we 
did for love).



                      

Una obra que s’inspira en el Baró Rampant, d’Italo Calvino, en  
clau infantil.

L’obra guanyadora del 51è premi Josep M. Folch i Torres de novel·la per a 
nois i noies és tendra, rodona, intel·ligent i màgica, i parla de la descoberta del 
misteri, de l’assumpció de responsabilitats, de llençar-se a l’aventura de saber... 

A l’Ona li sembla estrany que una nena visqui dalt del plàtan que hi ha davant 
de l’escola. I que ningú no se n’adoni ni la trobi a faltar. Potser és el misteri el 
que l’empeny a descobrir més coses de l’Aurèlia, la nena de dalt de l’arbre que 
no volia saber res del món de sota.

Una història poètica, preciosa, que tracta el tema de la guerra i les seves conse-
qüències d’una forma molt original i propera.

La nena de l’arbre

PUBLICACIÓ: març

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 10 anys

Rubèn Montañá Ros / Mercè 
López (il·lustr)

Rubèn Montañá Ros (Badalona, 1983) és mem-
bre fundador de la companyia Egos teatre, on 
participa com a actor i membre de l’equip crea-
tiu. Recentment ha rebut el premi Ciutat d’Olot 
per la novel·la L’atac llimac. 
Està convençut que la bona literatura no té edat 
i que hi ha llibres que poden canviar la vida, so-
bretot els primers llibres llegits amb consciència 
de lector.



                      

No em preguntis 
qui sóc
Una història addictiva en la qual res no és el que sembla.
Guanyadora del 40è premi Joaquim Ruyra.

PUBLICACIÓ: març

PVP: 17,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 14 anys 

Care Santos

En Pol és un adolescent molt reservat que a classe sempre intenta passar desaper-
cebut. Però quan coneix la jove emigrant Marzena, sent que algú s’està apoderant 
del seu cos. Algú violent i perillós, sobretot per la Marzena.

No em preguntis qui sóc és, sobretot, una història de por, tan tensa com efectiva. 
Però, alhora, és una gran al·legoria d’algunes de les situacions més complicades de 
l’adolescència, amb els seus impulsos de vegades violents. 

Care Santos tracta el tema amb la sensibilitat que l’ha fet una de les autores best-
seller en literatura juvenil, però sense amagar els cops.

Care Santos és autora d’una llarga 
llista de títols, tant per a adults com, 
sobretot, per a joves. La seva obra ha 
estat traduïda a 14 idiomes. 
A més del Premi Joaquin Ruyra de nar- 
rativa juvenil, ha rebut el premi Gran 
Angular i el Ramon Muntaner. 



                       

«Em dic Max, tinc catorze anys i tinc més por que els altres nens.»
L’obra guanyadora del 32è premi de narrativa infantil i juvenil Guillem 
Cifre de Colonya (Mallorca) és, per damunt de tot, l’intens relat en primera 
persona d’un adolescent amb un trastorn mental.

Un viatge dur, però amb una llum d’esperança.

«A vegades em passen pel cap unes coses molt estranyes que no sé què són, 
d’on vénen ni per a què serveixen. Si és que serveixen per a alguna cosa. I 
aleshores tinc la sensació que els altres s’adonen que jo no sóc com ells i que 
per això em tenen por.»

El nen que 
volia matar

PUBLICACIÓ: gener

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 14 anys 

Lolita Bosch

Lolita Bosch (Barcelona, 1970) ha viscut en 
diferents països, però actualment resideix a 
cavall de Barcelona i Mèxic. Llicenciada en fi-
losofia, es dedica des de fa anys a la literatura 
i a la investigació. Ha guanyat diversos premis 
(tant de literatura infantil com de novel·la per 
a adults). Duu a terme diferents projectes cul-
turals amb l’Amèrica Llatina.



                      

Una novel·la exquisida... a qualsevol edat.

Edgar y la escalera

PUBLICACIÓ: abril

PVP: 12,95 €
IDIOMES: només en castellà

EDAT: a partir de 10 anys 

Octavio Botana

Octavio Botana ha creat, en la seva nova obra, un autèntic petit clàssic. Amb 
clara referència a Alícia al país de les meravelles de Lewis Carroll, com el fet de 
començar en un preciós ambient londinenc victorià, i passar immediatament a 
un món d’imaginació desbordant i prosa subtil.

L’Edgar és un nen anglès en un ambient victorià, en una ciutat gris, amb una 
vida gris i un futur no menys gris.

Una nit, vigília d’un important examen de matemàtiques, l’Edgar entra en 
somnis en un univers paral·lel amb animals que parlen, joguines antigues que 
prenen vida, màgics mons submarins, núvols rosats amb pèls...

El que aprèn en aquests paisatges onírics acabarà ajudant-lo a enfrontar-se a 
la seva vida real.

Octavio Botana va néixer a Barcelona 
el 1974, i des de llavors no ha deixat de 
devorar novel·les d’aventures. Ha estat 
actor, músic, locutor... Actualment és 
programador cultural. Edgar y la escale-
ra és la seva segona novel·la.



Kimera 



                      

Una combinació explosiva de viatges en el temps i la Guerra Civil espanyola.

Proyecto Niebla

PUBLICACIÓ: abril

PVP: 16,95 €
IDIOMES: castellà

EDAT: a partir de 14 anys 

Daniel Hernández Chambers

Any 2013. Un jove passeja per Londres. Per protegir-se de la pluja entra en una 
galeria d’art. Per casualitat hi veu fotos de la Guerra Civil espanyola. I en una de 
les fotos… es veu a si mateix. No solament això, sinó que de sobte és transpor-
tat a Madrid, enmig de la mateixa guerra.

Una obra d’indubtable potencial com a best-seller i de notable qualitat literària, 
que combina amb la mateixa força la ciència-ficció més pura (amb una trama 
de viatges en el temps per canviar el passat) i un retrat dur, realista i sense 
concessions de la nostra Guerra Civil, en un dels seus moments més dramàtics, 
quan es va estar a punt d’organitzar l’evacuació de Madrid.

Daniel Hernández Chambers és canari i ala-
cantí, amb profundes arrels britàniques. Mentre 
intentava guanyar-se la vida amb la literatura, 
va exercir com a transcriptor de Braille i super-
visor de vol a l’aeroport d’Alacant, entre altres 
coses. És des de fa anys un reconegut autor ju-
venil, finalista dues vegades del Premi Interna-
cional Gran Angular (2004 i 2007), i ha guanyat 
l’Everest 2012, entre d’altres.



                      

Torna Ulysses Moore. I, per primera vegada, també en català.

Després de 2 milions de llibres venuts, i de ser tot un èxit mundial, traduït a 
més de 20 llengües, hi ha notícies que no necessiten més comentaris.

En Murray, la Mina, la Shane i en Connor es troben un dia una barca estranya 
embarrancada a la costa de la seva ciutat. Sembla un drakkar, una nau vikinga. 
Té les veles estripades i un nom escrit en un costat amb lletres gregues: Metis. 
A bord de la nau hi ha tot de coses estranyes, entre d’altres, un quadern amb la 
inscripció Ulysses Moore.

Els quatre amics decideixen salpar, i la nau els portarà a un lloc on no havien 
imaginat mai arribar...
 
Comença la segona part de les aventures d’Ulysses Moore, per primer cop, tam-
bé en català. 

Ulysses Moore és un autor envoltat de misteri. Fa anys que no se’n té notícia. 
Els seus llibres, escrits en un codi misteriós, van ser trobats en un bagul de Pier-
domenico Baccalario, el qual ha aconseguit desxifrar el codi i traduir-los. De 
Pierdomenico Baccalario (Piemonte, 1974) sí que sabem que va començar a 
inventar-se històries i a escriure a l’escola, mentre feia veure que prenia apunts. 
Actualment, a més d’escriptor, és periodista i escenògraf. És autor, també, de La 
botiga Batibaleno i La veritable història del Capità Garfi.

Ulysses Moore
La nau del temps

PUBLICACIÓ: abril

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 12 anys

Ulysses Moore



                      

Més acció, humor i fantasia al quart títol de la nova saga, un fenomen fantasy 
al món sencer.

Definitivament en Percy Jackson i els seus companys són els semidéus de què 
parla la «Profecia dels set». 

En aquest entrega els tripulants de l’Argo II hauran de decidir si van a la Casa 
d’Hades, obren les Portes de la Mort i intenten rescatar els seus amics, Percy i 
Annabeth... si és que encara estan vius.

El temps s’acaba.  I com més s’acosten al final, més grans són els reptes.

Ben aviat, el cinquè i darrer títol.

La clau de l’èxit mundial de Riordan és la seva combinació única d’acció, mito-
logia i ironia, alhora que humanitza déus amb resultats espectaculars i, sovint, 
hilarants.

Rick Riordan és habitual en les llistes d’èxits més importants, com la del The 
New York Times. Les seves sagues com «Percy Jackson i els déus de l’Olimp» o 
«Les cròniques dels Kane» han venut més de 20 milions de llibres a 35 països 
d’arreu del món.

Els herois de l’Olimp
La Casa d’Hades

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 16,95 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 12 anys

Rick Riordan

TÍTOLS ANTERIORS 



                      

El més nou de Michelle Paver, autora del best-seller mundial 
«Cròniques de la Prehistòria».

Amistats, odis, traïcions, l’amenaça d’una gran guerra... tot, en una illa situada 
damunt d’un volcà que s’està despertant.

L’ombra ardent és la segona entrega de la sèrie «Déus i guerrers», de Michelle 
Paver. Situada al Mediterrani durant l’Edat del Bronze, quan el domini del me-
tall suposava la diferència entre la conquesta i la desaparició.

Amb la combinació de rigor històric i màgia que va fer de «Cròniques de la 
Prehistòria» un best-seller mundial.

Sèrie publicada a 35 països.

Déus i guerrers
L’ombra ardent

PUBLICACIÓ: març

PVP: 16,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 12 anys

Michelle Paver

Michelle Paver, de mare belga i pare 
sud-africà, es va graduar en bioquími-
ca a Oxford i va treballar en un bufet 
d’advocats. Durant un any sabàtic es 
va dedicar a viatjar i a escriure la seva 
primera novel·la, Without Charity. L’èxit 
resultant va fer que es dediqués exclusi-
vament a la literatura.

TÍTOL ANTERIOR 



Novel·la
Gràfica



                     

El nou èxit juvenil de James Patterson, l’escriptor viu que més ven al món.

Després de Los peores años de mi vida, James Patterson ha trobat un altre filó. 
I amb Me parto s’ha tornat a situar en el número 1 de la llista dels més venuts 
del The New York Times.

En Jamie Grimm és un estudiant d’ESO amb dues característiques evidents: 
va amb cadira de rodes... i el seu enginy és més ràpid que ningú. De fet, el seu 
somni és convertir-se en un gran monologuista.

Nou a la ciutat, enfrontat a una nova escola i al gamberro del curs, no deixa de 
practicar cada dia els seus hilarants discursos amb els amics, la família i els 
clients del restaurant del seu oncle. I, quan s’assabenta d’un gran concurs per a 
joves còmics, en Jamie sap que té a tocar la seva gran oportunitat.

James Patterson (Newburgh, Nova York, 1947) prové del món de la publicitat. 
A partir del 1996 es va dedicar a escriure i es va convertir en un dels escriptors 
més prolífics del seu país. Ha escrit grans best-sellers i creat personatges clàs-
sics com l’investigador Alex Cross.
Ha rebut dues vegades el Children’s Choice Author of the Year, atorgat per un 
jurat constituït per més de 15.000 joves lectors.

ME PARTO

PUBLICACIÓ: març

PVP: 14,90 €
IDIOMES: castellà

EDAT: a partir de 10 anys 

James Patterson

James Patterson



                     

Elvis Riboldi ja és tot un fenomen, el Diari del Greg de producció pròpia. I aviat, 
una gran sèrie de dibuixos animats.

Ja s’han venut més de 65.000 exemplars dels seus llibres, amb diverses edicions 
de cada títol. El seu èxit es va estenent internacionalment amb la seva venda a 
diversos països, incloent-hi França (el país on més es valoren el còmic i el llibre 
infantil, i on ben aviat serà publicat per Hachette, una de les editorials més 
importants a nivell mundial). En resum: Elvis conquereix el món. Tremoleu, 
habitants de la Terra. I recordeu: qualsevol resistència és inútil.

Jo, Elvis Riboldi
Jo, Elvis Riboldi, i la màquina del temps
Jo, Elvis Riboldi, i la família Blood

PUBLICACIÓ: març

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys 

Bono Bidari / Òscar Julve (il·lustr.)

 

Gran quantitat d’elements promocionals
 



Les nostres
sèries



                       

Continuen les aventures juvenils de Lemony Snicket.

Com pot ser que algú que ha desaparegut sigui a dos llocs a la vegada? Aquest 
és el nou cas de joventut de Lemony Snicket, dins la sèrie «Preguntes equivo-
cades».

Lemony Snicket és un autor (i, alhora, un personatge) que ha venut milions 
d’exemplars dels seus llibres a tot el món, especialment amb «Un seguit de 
desgràcies catastròfiques», portada a la gran pantalla per Jim Carrey.

A «Preguntes equivocades» coneixem per primer cop la joventut d’en Lemony, 
i com el seu món ha estat sempre divertit, paròdic i molt, molt misteriós.

Preguntes
equivocades
2. Quan la va veure 
per darrera vegada?

PUBLICACIÓ: març

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 10 anys 

Lemony Snicket

TÍTOL ANTERIOR 

Lemony Snicket va tenir una infantesa 
inusual, una joventut desconcertant i una 
adultesa abatuda. L’únic que se’n sap ofi-
cialment és que és l’autor i protagonista 
d’alguns dels llibres juvenils de més èxit 
dels darrers anys.



                       

Continua la saga del nen pirata que ha encantat a crítica i públic.

«Jan Plata» és un èxit dins i fora de les nostres fronteres. Alguns mitjans l’han con-
siderat «la millor sèrie de pirates dels últims temps». El primer llibre ben aviat serà 
publicat al Brasil i 13 països estan interessats en la seva traducció. «Jan Plata» és, sens 
dubte, un d’aquells llibres que tots els nens haurien de llegir per continuar somiant.

Després de descobrir que el seu pare era un pirata autèntic, de lluitar contra monstres 
marins i autòmats gegants, i de conèixer sirenes, en Jan comença aquesta segona en-
trega perdut enmig de la immensitat del mar. Navega sobre una barqueta i el ronda un 
tauró amb dues cues. No li queda ni aigua ni menjar. Ha fugit del vaixell, de L’Estrella 
del Mar, i del seu pare, en Tros de Sabre. Està envoltat de perills, al caire de la mort... 
Però és un Plata, i això és sinònim d’aventura en estat pur.

Jan Plata. La crida dels pirates entra a Pla Lector el 2014-2015.

13 països negocien la seva publicació.

Jan Plata
2. El sabre de Serapió

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys 

J. L. Badal / Jordi Lafebre (il·lustr.)

TÍTOL ANTERIOR 
J. L. Badal és llicenciat en filologia. És professor de llengua i literatura. Ha 
publicat textos de crítica i creació literària en revistes especialitzades. Va tre-
ballar durant un temps com a editor. Ha escrit novel·la, poesia i relats per a 
adults. És autor d’El pirata Gorgo i L’orquestra Ursina, dins la col·lecció «Gru-
mets» i Els llibres d’A, al març de 2014.

Jordi Lafebre és il·lustrador i dissenyador gràfic. Especialitzat en còmic, té 
una trajectòria molt sòlida en el mercat francobelga, el més especialitzat en el 
món del còmic.



                      

Una de les nostres sèrie estrella arriba al número 26.

Després de vendre més de 120.000 exemplars, continuen les aventures de les 
antigues Cebetes, ara amb dos nous equips: els Kabetes d’en Tomi i els Tau-
rons d’en Loris i en Vlado. Qui guanyarà el compionat comarcal? I com?

La sèrie de futbol per a nens i nenes que fomenta amb humor la participació, 
la diversió, el treball en equip, l’esforç i la solidaritat.

Llibres amb un format molt amè, que barreja la novel·la tradicional i el 
còmic. 

Amb referents del nostre entorn.

Gol!
25. Cara a cara
26. Duel de músculs

PUBLICACIÓ: gener 

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 8 anys 

Luigi Garlando

TÍTOLS ANTERIORS 



                    

Un dels nostres grans èxits arriba al seu 14è títol. 
La nostra sèrie per als joves amants dels clàssics del misteri, a l’estil d’Agatha 
Christie. Agatha Mistery viatja per tot el món (Egipte, l’Índia, Escòcia, Canadà, 
París, el Carib, Venècia, Granada...) investigant i descobrint tots els misteris 
amb què ensopega.

Amb un estil i il·lustracions humorístics molt atractius.

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 8 anys 

Sir Steve Stevenson 

Agatha Mistery 
13. Desafiament al Transsiberià
14. A la caça del tresor a Nova York

TÍTOLS ANTERIORS 



                      

El nou èxit dels creadors de Geronimo Stilton, Gol! i Agatha Mistery.
   
Imaginem una combinació d’Els Aristogats amb Sherlock Holmes, als terrats i 
paisatges de la ciutat de París. O una combinació de Ratatouille amb El Club 
dels Cinc. O de... Però tant se val això! Els Gats Detectius són encantadors, ca-
rismàtics, irresistiblement adorables, i no hi ha cas (ni ratolí) que se’ls resis-
teixi.

Històries divertides, plenes d’acció, humor i misteri, que faran les delícies de 
tothom: nens i nenes, pares, mares i potser fins i tot de les mascotes de la casa 
(sempre que no sigui un gos!).

Alessandro Gatti i Davide Morosinotto han publicat molts llibres infantils 
i juvenils cadascun, però aquesta és la primera vegada que treballen junts. 
L’Alessandro és aficionat a la filosofia i en Davide als videojocs. I a tots dos els 
encanta inventar històries i anar a restaurants.

Stefano Turconi és un reconegut il·lustrador, entre d’altres, de la sèrie «Gol!».

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 7 anys 

A. Gatti i D. Morosinotto / Stefano 
Turconi (il·lustr.)

Gats detectius
1. Qui ha raptat el rei de la cuina?
2. Un lladre molt felí



                    

Moda, romanticisme, viatges en el temps... 
No et perdis aquesta aventura entre costures.

Una nova sèrie. La Milly ha descobert que, amb els vestits màgics de l’armari, 
pot viatjar a altres èpoques. Així, convertir-se en dissenyadora de moda serà 
molt més fàcil i divertit. 

Una princesa en texans
La Milly té onze anys i viu amb els seus pares i la seva tieta en una sastreria. 
Una tarda descobreix un armari que no havia vist mai abans. Un armari molt 
especial, ple de vestits màgics. Se n’emprova un i a l’acte es transporta a l’època 
de Maria Antonieta.

Minifaldilla Rock
Un dels vestits màgics de l’armari de la sastreria la transporta a Londres, a 
l’any 1962. Allí coneix dos germans: l’Abbie i en Martin. Ella canta i ell toca la 
guitarra. També troba un grup de nois que toquen força bé i busquen guita-
rrista. El grup és desconegut i té un nom força divertit: els Beatles.

Elena Peduzzi viu a Milà. És llicenciada en lletres, ha treballat fent d’arqueòloga 
medievalista i de redactora d’una editorial. Ara es dedica a la seva passió: es-
criure per a nens i nenes. Ha publicat molts llibres i ha col·laborat en novel·les 
escrites en col·laboració amb diversos autors, com la saga «Les princeses del 
Regne de la Fantasia», de la sèrie «Geronimo Stilton». 

Federica Salfo (Roma, 1977) és il·lustradora. Va treballar per a la Walt Disney 
Itàlia i ha col·laborat en les sèries de «Tea’s Sisters» i «Geronimo Stilton». 

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 8,95 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 8 anys 

Elena Peduzzi

Milly Merletti. 
Somnis de moda.
1. Una princesa en texans
2. Minifaldilla Rock



                      

Continua l’èxit de la sèrie que ho té tot per a les nenes a partir de 7 anys.

Un univers de fantasia de la mà de tres nenes valentes i dolces en un món 
màgic: Secret Kingdom. Aventures que enamoraran les nenes de 7 a 9 anys.

I ben aviat la web!

Més de 80.000 exemplars venuts de tota la col·lecció.

Secret Kingdom 
7. El Volcà de les Bombolles
8. El Forn de les Llaminadures

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 7 anys 

Rosie Banks

TÍTOLS ANTERIORS 



                    

El personatge que ja ha venut més de 180.000 exemplars per fi ens explica tots 
els seus secrets sobre moda.
Arriba la sèrie de novel·les de Lili Chantilly, per a nenes de 7 anys.

Després de 5 anys triomfant amb els llibres d’activitats, la Lili pren vida 
en aquestes novel·les per a primers lectors.

Històries ambientades en el món de la moda, boniques il·lustracions a tot 
color i un preu molt competitiu.

Des de ben petita, a la Lili li encanta dibuixar, crear, imaginar. Tots saben que 
té talent i vol ser dissenyadora. Però la seva mare no hi és per ajudar-la i el seu 
pare mai no li permetria inscriure’s a la famosa Escola Dalí de disseny... Com 
el podrà convèncer? Qui l’ajudarà a fer realitat el seu somni?

PUBLICACIÓ: març

PVP: 8,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 7 anys 

Claire Ubac

Lili Chantilly
Dissenyadora sí o sí
Alerta, malvades a classe!

Claire Ubac escriu literatura juvenil des de fa més de vint anys. Va començar com a 
redactora en una revista infantil i, des d’aleshores, no ha deixat d’escriure. Li agra-
den les històries amb sentit i els personatges entranyables. Totes les seves novel·les 
són com ella: divertides i tendres.



                      

Més de 100.000 exemplars venuts a Espanya.

«El petit drac Coco», que celebra el seu 10è aniversari amb una pel·lícula de 
dibuixos animats, ja és un clàssic modern per a lectors tot just iniciats. Les 
aventures del més petit d’una família de dracs i els seus companys de viatge: 
amics molt amics i malvats que no ho són tant. Tot plegat, dins un món fantàs-
tic on caben des de pirates fins a naus espacials, des de cavallers fins a mags... 
i molt, molt humor i tendresa.

Lletra gran i il·lustracions espectaculars per facilitar la lectura als més petits i 
ser la «primera novel·la» ideal.

Una presentació acurada, en cartoné, que el converteix en el llibre regal per-
fecte.

Traduït a més de 15 idiomes.

Ingo Siegner va néixer l’any 1965 a Grossburgwedel, prop de Hannover. Va 
treballar organitzant viatges per a famílies, durant els quals explicava històries 
fantàstiques als nens i les nenes. Tenien tant d’èxit que va decidir escriure-les i 
dibuixar-les. El 2003 va ser guardonat amb el Premi de Literatura Infantil Bad 
Iburger.

PUBLICACIÓ: gener

PVP: 11,50 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 7 anys 

Ingo Siegner

El petit drac Coco
14. Coco va a l’escola
15. Coco i la bruixa



                      

El pallasso més tendre i bondadós estrena nous títols... i obra de teatre.

El món d’en Patatu, creat per l’actriu Àngels Bassas (Cuéntame, El comisario, 
El internado...) i amb atrevides il·lustracions de Pedro Rodríguez, ha estat 
també un èxit en el mercat internacional. En aquests moments, sis països ne-
gocien la seva publicació.

I això no és tot: en Patatu ja té data (juliol del 2014) per debutar amb la 
seva pròpia obra de teatre musical. Patatu en persona és el nou personatge 
del teatre Poliorama; un Patatu gegant rep als petits espectadors en cada re-
presentació infantil.

La Patatumania no para de créixer.

Patatu 
7. La pinya pinyonera
8. El fals sol

PUBLICACIÓ: març

PVP: 8,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 4 anys 

Àngels Bassas / Pedro 
Rodríguez (il·lustr.)

TÍTOLS ANTERIORS

Àngels Bassas és una de les grans actrius na-
cionals de teatre, cinema i televisió. Ha treba-
llat amb directors de renom i ha obtingut els 
premis més importants. Patatu neix de les his-
tòries que explicava al seu fill.



Novetats
infantils



                      

El regal perfecte per a les famílies que esperen un nadó.

«Explica-li al teu fill com va ser el seu primer any de vida. Fes-li saber quins 
van ser els teus sentiments i emocions.» 

Amb espai per enganxar-hi fotografies i escriure les experiències més dolces: 
l’arribada a casa, el primer somriure, els rituals per anar a dormir, les cançons 
de bressol...

Pensat i adaptat per a tot tipus de famílies.

Hi ha records que no s’han d’oblidar mai.

El teu primer any

PUBLICACIÓ: gener

PVP: 17,50 €
IDIOMES: català i castellà

Àngels Farré / Roser Calafell (il·lustr.)

Roser Calafell fa molts anys que es dedica a la 
il·lustració i el seu nom està lligat a alguns dels 
principals èxits de la Galera, amb col·leccions 
com «Tradicions» o «El meu mes».



                      

Una nova col·lecció per a aprendre jugant.
Nova aposta de Priddy Books, editors del Llibre de tresors per a nens i Un gran 
llibre de jocs, la col·lecció «Schoolies» busca ensenyar els primers conceptes de 
preescolar a través del joc.

Llibres ideals per estimular la imaginació, potenciar les habilitats lectores i tre-
ballar la resolució de problemes.

Aquest títol conté, a més, un gran rellotge amb agulles mòbils i una infinitat 
d’activitats per aprendre els moments del dia.

«Schoolies» ofereix un nou univers preescolar, creat per la prestigiosa experta 
Ellen Crimi-Trent. Destaca pel seu disseny original i atractiu i el rigor educatiu 
dels continguts.

 

Schoolies
Un dia a l’escola
Ellen Crimi-Trent

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 4 anys



                      

Una història divertidíssima plena de jocs de paraules.

L’obra guanyadora del 16è premi de conte infantil Hospital Sant Joan  
de Déu.

Un àlbum il·lustrat encantador, amb la força i i la riquesa de les il·lustracions 
de Roger Olmos. I alhora una paròdia sobre la condició humana.

En Pere Totselsgustos, venedor interplanetari, ha venut tot el que es pot ven-
dre a cada planeta que ha visitat. No hi ha galàxia que se li resisteixi. Fins que 
arriba al planeta de les Mans. Amb tot tipus de mans: unides, dretes, esquer-
ranoses, manetes, foradades...

En Pere té la gran pensada de vendre’ls la màquina de fer pessigolles. Hi posa-
ria la mà al foc que la vendrà, segur que no marxarà amb les mans buides, amb 
una mà al davant i una altra al darrera.

Elisenda Queralt (Barcelona, 1971) és llicenciada en filologia anglesa. Ha fet 
de mestra durant molts anys i actualment es dedica a fer cursos d’escriptura i 
a escriure. Ha publicat una dotzena de llibres i té corda i material per a molts 
més.

Roger Olmos (Barcelona, 1975) és un dels il·lustradors més sol·licitats actual-
ment. Ha obtingut grans premis per les seves il·lustracions: el White Raven, el 
Premi Llibreter, el Lazarillo...  i ha estat finalista del Junceda.  Ha publicat més 
de 40 llibres. La seva obra, farcida de personalitat i riquesa, és inconfusible.

La màquina de  
pessigolles

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 17,95 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 4 anys

Elisenda Queralt / Roger 
Olmos (il·lustr.)



                      

Més de 180.000 maletins venuts.

Els llibres d’activitats de Lili Chantilly tenen forma de maletí per emportar-
se a tot arreu els consells i nocions bàsiques per dissenyar un munt de prin-
ceses.

Inclou pàgines amb informació sobre la moda, patrons per poder crear peces 
de roba, 40 models per vestir, 24 estampats diferents, 200 adhesius i milers de 
trucs per dissenyar la teva col·lecció.

Lili Chantilly 
Princesas
Princesas del mundo 

PUBLICACIÓ: gener 

PVP: 13,50 €
IDIOMES: castellà

EDAT: a partir de 5 anys 

Lili Chantilly 



                      

Les nines Minimiki continuen fent la volta al món.

Les noves nines de la col·lecció Minimiki mostren el seu país, la seva cultura, 
els animals del seu entorn, els vestits típics, l’educació, la seva gastronomia, 
etc. Aquesta col·lecció combina d’una manera molt original el coneixement 
d’altres cultures i el clàssic quadern d’activitats.

Amb siluetes, patrons, adhesius... Tot per dibuixar les teves nines!

Uns títols i personatges molt atractius, per a nenes de 5 a 7 anys. Amb un for-
mat petit i original, que fomenta el col·leccionisme.

Minimiki
A España con Inés
Al Brasil amb la Isabela
Als Estats Units amb l’Amy

PUBLICACIÓ: maig

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 5 anys 



                      

Grans autors t’expliquen la ciutat que estimen.

Una nova sèrie dins del format dels més grans best-sellers la Galera, amb més 
de 350.000 llibres venuts. 

A «Tradicions», «Contes de la Bíblia» i «Pinta i escriu», s’hi suma ara «Desco-
breix», on destacats autors donen una visió molt particular de la seva ciutat. 
Sempre, amb les encantadores i personals il·lustracions de Roser Calafell.

Per a les primeres entregues hem comptat amb dos escriptors reconeguts:  
Francesc Miralles i Ana Campoy.

Amb un mapa de la ciutat, per no perdre’s.

Francesc Miralles (Barcelona, 1968) és llicenciat en filologia alemanya. A 
més de treballar com a periodista especialitzat en psicologia i espiritualitat, ha 
publicat nombroses novel·les per a adults i joves. Entre aquestes últimes des-
taquen El cinquè mag, Oblivion i la bilogia Retrum (traduïda a vuit idiomes).

Ana Campoy (Madrid, 1979) és periodista i escriptora. Des de fa uns anys 
es dedica a la literatura infantil. La seva col·lecció «Las aventuras de Alfred & 
Agatha» ha tingut una gran rebuda entre els lectors.

Descobreix
Descobreix Barcelona 
Descubre Madrid 

PVP: 7,95 €
EDAT: a partir de 4 anys 

Francesc Miralles / Roser Calafell 
Ana Campoy / Roser Calafell 

PUBLICACIÓ: març

IDIOMES: català, castellà i anglès

PUBLICACIÓ: maig

IDIOMES: castellà i anglès



                      

L’historiador i televisiu Toni Soler explica la història del nostre país als més 
menuts.

Un títol molt especial de la nostra col·lecció best-seller: «Tradicions».

Catalunya ha estat una terra de pas: de cultures i pobles. I cadascu hi ha deixat 
l’empremta i ha posat un granet de sorra que explica la nostra història. 

Aquest llibre és un primer tast de la nostra història: els grecs i romans, 
l’expansió medieval, els fets com l’Onze de Setembre, la industialització... fins 
als nostres dies.

Amb dobles pàgines grans i acolorides i textos breus. Amb un desplegable per 
retallar i enganxar: més d’un metre i mig d’Història de Catalunya.

La meva primera 
Història de Catalunya

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 7,95 €
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 5 anys

Toni Soler / Roser Calafell (il·lustr.)

Toni Soler (Figueres, 1965) és una de les figures me-
diàtiques més conegudes, tant en la vessant de l’humor 
(Minoria Absoluta, Polònia, Crackòvia) com en les seves 
columnes d’opinió als grans diaris.

Roser Calafell fa molts anys que es dedica a la il·lustració 
i el seu nom està lligat als grans èxits de la Galera, amb 
col·leccions com «Tradicions» o «El meu mes». Ha esde-
vingut la il·lustradora de més èxit i més prolífica de la 
Galera.



                      

Nous títols de la col·lecció que ha venut més de 350.000 exemplars.

La nostra col·lecció estrella per als més petits continua creixent. 

Jocs tradicionals és un llibre per a aprendre o recordar els jocs tradicionals de 
la nostra infantesa; per a compartir-los, perquè no es perdin, perquè no faltin 
mai. Il·lustrat per Pilarín Bayés.

La Romería del Rocío és un referent del tradicionari andalús que atreu mi-
lers i milers de persones. Escrit per Fran Nuño, un especialista de la festa, i 
il·lustrat per Roser Calafell.

Fran Nuño, contacontes i llibreter a Sevilla, viu les tradicions i les transmet 
amb passió i molta gràcia, com ja vam veure amb el llibre La Feria de Abril, 
d’aquesta mateixa col·lecció.

Il·lustrats per Pilarín Bayés i Roser 
Calafell

Tradicions
Jocs tradicionals
La Romería del Rocío

PUBLICACIÓ: març

PVP: 6,95 €
IDIOMA: català i castellà

PUBLICACIÓ: abril

PVP: 5,95 €
IDIOMA: castellà

EDAT: a partir de 3 anys 


