
                      

Princeses a l’atac
1. El cofre màgic
2. El misteri del rellotge d’aigua

L’esperat debut de Carlota Echevarría a la literatura infantil. Una col·lecció plena 
d’acció i humor, protagonitzada per dues nenes, la Mira i la Denébola, que no te-
nen res a veure amb les princeses tradicionals. 

PUBLICACIÓ: maig de 2014

PVP: 9,95 €
IDIOMA: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys

#Princesesal’Atac 

Carlota Echevarría

Creada amb el mateix format 
que Secret Kingdom (una de les co-
leccions de més éxit de la Gale-
ra), Princeses a l’atac és una sèrie de 
creació pròpia que ho té tot i 
més per triomfar: princeses, mà-
gia, acció i il·lustracions d’una 
gran simpatia, obra de Núria 
Aparicio, procedent del món 
de l’animació i tot un descobri-
ment. A més, les protagonistes 
són unes nenes-princeses que 
estan molt lluny de la passivitat 
i candidesa de les princeses tra-
dicionals. 
Princeses a l’atac és l’esperat debut 
en literatura infantil de Carlota 
Echevarría. No te la perdis! 

Más información: Departamento de prensa / Laura Garcia 93 505 74 13 / premsa@grec.cat

Carlota Echevarría és una de les críti-
ques i lectores més influents de la litera-
tura infantil i juvenil del país, a través del 
blog El templo de las mil puertas i fent de 
lectora profesional per a diverses edito-
rials. 

Més informació: Departament de premsa / Laura Garcia 93 505 74 13 / lgarcia@grec.cat.

Sinopsi: Les princeses Mira i Denèbola tenen un cofre màgic que els dóna 
tot allò que demanen. Un dia, aprofitant que els reis estan de viatge, uns 
lladres malvats es colen al castell i roben el cofre. La Mira i la Denèbola es-
tan decidides a recuperar-lo abans que tornin els seus pares, tot i que per 
fer-ho hagin d’endinsar-se a l’amagatall dels lladres i enfrontar-se a Sigfrid 
el Colós, el bandit més perillós del món. 


