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Hi ha algú a casa teva

Stephanie Perkins

Publicació: 02/05/2018
PVP: 17,50 €
Idiomes: castellà i català
Edat: a partir de 14 anys
Format:  rústica amb solapes
Pàgines: 320
ISBN CAST: 978-84-246-6264-6
ISBN CAT: 978-84-246-6263-9 

L’esperadíssima nova novel·la de Stephanie  
Perkins, autora d’Un petó a París. 

Un canvi de registre d’una de les autores més populars de 
romàntica juvenil, que ara duu els seus fans al terror adoles-
cent, però mantenint, és clar, l’icònic romanç. 

Un rere l’altre, els estudiants de l’Institut Osborne High són víc-
times d’un seguit de violents assassinats, cada cop més gro-
tescos. A mesura que l’horror augmenta, i el perill és cada cop 
més a prop, la caça de l’assassí es torna més intensa. A més, 
els secrets més foscos dels adolescents van sortint a la llum i els 
hauran d’afrontar. 

«Estimo Stephanie Perkins. No puc deixar de llegir-la perquè 
els seus llibres estan fet de dolçors, humor i genialitat. És 
com si la Maureen Johnson i jo haguessim tingut un fill.»

                      John Green, autor de Sota la mateixa estrella

«L’autora porta els lectors a un fals sentit de seguretat abans 
de posar sal a la ferida... El recompte de cadàvers segueix 
augmentant i els dubtes sobre el perquè i sobre on acabarà 
tot plegat no paren de créixer en els lectors.»

Publisher’s Weekly

Stephanie Perkins és una best-seller inter-
nacional del The New York Times especialitzada en 
llibres per a adolescents –i per a adults amb cors 
eternament joves. Nascuda a Carolina del Sud, va 
anar a la Universitat de Califòrnia i a la de Geòrgia. 
Viu a les muntanyes de Carolina del Nord, on té 
tota la tranquil·litat necessària per escriure.

Coberta original.
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Todo lo que sé sobre 
un corazón roto

Daniel Ojeda

Una historia sobre el amor, no necesariamen-
te romántico, sobre cómo la muerte afecta a la 
vida y cómo los detalles cotidianos hacen que 
esta merezca la pena.

Todo lo que sé sobre un corazón roto trata sobre el fracaso y 
el éxito, el olvido, las decisiones que tomamos y sobre cómo 
el miedo a veces es nuestro peor enemigo. Pero en esta his-
toria hay una tristeza encerrada que en realidad es un canto 
al arte, a la poesía y al amor propio.

Simone lleva el nombre de una escritora feminista francesa con la 
que se siente reflejada, e intenta sobrevivir al último año de insti-
tuto. No es fácil cuando en el pasado se enamoró de la persona 
equivocada. Ahora teme a todo el que se le acerca. A pesar del 
miedo, Simone comienza a descubrir lo que hay detrás del último 
chico cuyo corazón ha roto: Marc.

El chico nerd del instituto es más que unas gafas de pasta y las 
ganas de ser invisible; la chica de la que todo el mundo habla es 
más que un futuro incierto. ¿Y si alguien fuera capaz de demos-
trarte que el amor de tu vida eres tú?

Daniel Ojeda era un conocido crítico de libros en las redes, hasta 
que su primera novela Cómeme si te atreves (editorial Roca) le 
certificó como una de las nuevas voces de la literatura juvenil en 
lengua española. Esta es su segunda novela que cuenta también 
con Lola Rodríguez, diseñadora, que ilustrará páginas interiores 
con dibujos de la protagonista.

 

Publicació: 07/03/2018
PVP: 17,50 €
Idiomes: castellà
Edat: a partir de 14 anys
Format:  rústica amb solapes
Pàgines: 366
ISBN: 978-84-246-6281-3

Daniel Ojeda nació en Madrid (1991) y le gusta 
pensar que morirá en París. Sigue creyendo que el 
mundo se forma de esas cosas que no vemos. El 
suyo lo completan la ciudad que no duerme y la 
historia de un beso. Adora andar por las calles, los 
tatuajes, los batidos de fresa y el invierno. Desde los 
dieciséis años conoce el mundo de la literatura de 
cerca, habiendo colaborado con webs y editoriales 
del género. Cómeme si te atreves fue su primera 
novela y ahora regresa con Todo lo que sé sobre un 
corazón roto.

Cubierta provisional.
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Hunted
(La Cazadora)

Meagan Spooner

Publicació: 04/04/2018
PVP: 17,50 €
Idiomes: castellà
Edat: a partir de 14 anys
Format:  rústica amb solapes
Pàgines: 400
ISBN: 978-84-246-6285-1 

Un retelling adictivo de La Bella y la Bestia 
ambientado en la mitología rusa. 

Bella conoce el bosque de la Bestia como nadie. Está en sus 
huesos, y en su sangre. A pesar de haberse criado lejos de la 
cabaña de su padre, con la élite aristocrática de la ciudad, Bella 
sabe que el bosque guarda muchos secretos, y que su padre es 
el único que ha estado cerca de descubrirlos.

Así que cuando su padre pierde su fortuna, y Bella y sus her-
manas se mudan a las afueras del pueblo, ella se alegra. 
Allí no tiene la presión de quedar bien con los nobles, ni de casar-
se con un hombre rico. Sin embargo, parece que su padre se ha 
visto afectado por la pérdida, y cuando desaparece en el bosque, 
Bella toma la determinación de encontrar a la criatura con la que 
su padre estaba obsesionado.

Ignorando las protestas de sus hermanas, se adentra en el te-
rritorio de la Bestia: un valle maldito, un castillo en ruinas y un 
mundo de criaturas que solo perviven en los cuentos de hadas. 
Un universo que le puede traer tanto la ruina como la salvación. 
¿Quién sobrevivirá: la Bella o la Bestia?

«Magistralmente inquietante, afilada, te corta cuando menos 
te lo esperas. Hunted es una obra maestra».

Amie Kaufman, autora bestseller de la saga Illuminae.

Meagan Spooner creció usando cada minuto 
libre de su día para escribir y leer, mientras soñaba 
cómo sería la vida de una arqueóloga, de una bió-
loga marina o de una astronauta. Se graduó en el 
Hamilton College de Nueva York en Dramaturgia, y 
ahora vive en Carolina del Norte. Es la autora de la 
trilogía Skyland y coautora de la saga Atados.

Cubierta original.
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Amor y helado es una historia sobre exactamen-
te eso: lo dulce y lo amargo de la vida.

La gente va a Italia por el amor y el helado, pero a veces 
descubren mucho más allí.

Lina va a pasar el verano en la Toscana, pero desafortunada-
mente no está de humor para el soleado paisaje italiano. Solo ha 
ido porque el último deseo de su madre antes de morir fue que 
conociese a su padre. Aunque, ¿qué clase de padre desaparece 
durante dieciséis años? 

Sin embargo, tras hallar un diario que su madre escribió cuan-
do vivía en Italia, Lina se encuentra de repente descubriendo un 
mundo mágico de romances secretos, arte y panaderías escon-
didas. Con la ayuda del siempre encantador Ren, se adentra en 
una aventura que le inspira a seguir los pasos de su madre y 
desenterrar el secreto que tanto tiempo ha permanecido oculto.

«Una apuesta segura para los fans de la novela romántica y 
para los que adoran viajar desde el sillón».

Kirkus

«Los lectores se verán atrapados por esta historia sobre los 
romances, la familia y lo que realmente significa ser amado».

Booklist Online

Amor y helado

Jenna Evans Welch

Publicació: 04/04/2018
PVP: 17,50 €
Idiomes: castellà
Edat: a partir de 14 anys
Format:  rústica amb solapes
Pàgines: 400
ISBN: 978-84-246-6286-8

Jenna Evans Welch pasó la adolescencia en 
Florencia, Italia, donde condujo un scooter, bailó en 
fuentes y, definitivamente, comió demasiado hela-
do. Ahora vive en Salt Lake City (Utah) con su mari-
do y su hijo. Puedes seguirla en su blog:

JennaEvansWelch.com
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Dons Obscurs
03 / La Gàbia Trencada

Vic James

Publicació: 16/05/2018
PVP: 17,95 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 14 anys
Format:  rústica amb solapes
Pàgines: 400
ISBN CAST: 
ISBN CAT:  
#LaJGabiaTrencada

El desenllaç d’una de les millors distopies 
juvenils dels últims anys. 
Fosca, dramàtica i extremament addictiva.

Al món dels Dons Obscurs no tots són lliures, ni iguals. I, per 
descomptat, no tots se salvaran.

Amb la pèrdua de dos dels aliats més poderosos, la rebel·lió dels 
Ordinaris està a punt de fracassar, i el poder del Lord Protector 
sembla infinit. En aquest moment, però, passen nous esdeve-
niments  d’un poder meravellós i terrorífic. Qui està darrere d’a-
questes mostres de poder? I, en tot cas, quines promeses ama-
guen? Llibertat, o una repressió encara pitjor? En Luke s’enfronta 
a una terrible decisió. 

«Una magnífica incorporació al gènere de la distopia fan-
tàstica, aquesta novel·la, a més, té l’avantatge de ser un 
autèntic passapàgines.»

Daily Mail

«James fa una feina excel·lent creant un món contempora-
ni fosc en què la màgia s’utilitza per mantenir una aristo-
cràcia corrupta que viu a costa de la gent corrent.»

Library Journal

Vic James viu a Londres. Va estudiar història 
i anglès a Oxford, on Tolkien va fer de professor. 
També ha viscut a Roma i a Tòquio, i ha viatjat per 
tot el món. Era productora de notícies de la BBC, 
però ara escriu a temps complet. Dons Obscurs, la 
seva primera trilogia, l’ha catapultada a l’èxit inter-
nacional.

Coberta en construcció.

Títols anteriors

01 / La Jaula Dorada
02 / La Jaula Eterna
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Secció 13
02 / El quart robí

James R. Hannibal

Intriga, acció, objectes perduts i un toc 
de màgia. Entra al món dels Ministeris 
Secrets, on res no és el que sembla...

La Secció 13 és una nova trilogia d’acció i aventures ideal 
per als fans de Rick Riordan o d’Eoin Colfer. El primer llibre 
va generar tanta expectació que els drets cinematogràfics es 
van vendre fins i tot abans de la seva publicació. 

El Jack i la Gwen tornen amb una nova aventura. Aquesta ve-
gada, el Gabinet els ha encarregat trobar les joies de la Corona 
d’Eduard III, especialment un robí maleït.

Això portarà els nois a una trepidant aventura pels túnels, les ca-
tedrals i els rius subterranis de Londres, i, fins i tot, a un viatge 
pels països de la vella Europa i fins l’Índia.

· El primer volum ha estat al top de vendes des del seu 
llançament.

· Una edició molt acurada, en cartoné i amb acabats me-
tal·litzats.

Publicació: 21/03/2018
PVP: 16,00 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 12 anys
Format:  cartoné
Pàgines: 340
ISBN CAST: 978-84-246-6241-7
ISBN CAT: 978-84-246-6240-0

James R. Hannibal és l’autor d’El Gabinet 
dels Objectes Perduts, una novel·la middlegrade 
seleccionada pel Book Expo of America per a la 
seva prestigiosa llista anual de recomanacions 
Buzz Books. En James, que és expilot d’avions 
de les forces especials i pilot de drons, ha rebut 
trets, gairebé el toca un míssil aeri i ha ajudat a 
capturar objectius militars molt importants. Tam-
bé escriu thrillers i ha estat nominat al Thriller 
Award per la seva sèrie Nick Baron, publicada 
per Berkley Books.

Títol anterior

01 / El Gabinet dels Objectes Perduts
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Henry H. Neff va criar-se als afores de 
Chicago i va estudiar història a la Universitat de 
Cornell. Va començar a treballar com a consultor, 
però va abandonar la vida corporativa per dedi-
car-se a fer classes en un institut de San Francis-
co i a escriure novel·les de fantasia.
La seva primera sèrie The Tapestry ha estat tra-
duïda a 19 llengües i va ser finalista dels premis 
Texas Bluebonnet, del Missouri Truman i del Nor-
thern California Book of the Year.

Impyrium
02 / L’hora de la Parca

Henry H. Neff

Personatges al més pur estil Harry Potter en 
una ambientació digna de Joc de Trons.

Una saga addictiva, amb personatges elaborats, un món ric 
en detalls i cliffhangers constants.

La novel·la té una puntuació de 4,53/5 a Goodreads..

La partida d’escacs que es va iniciar al primer volum, tot just ha 
començat. En aquesta segona entrega els personatges desco-
briran que no tot és blanc o negre, que totes les decisions tenen 
conseqüències i que no poden refiar-se de ningú. La Parca està 
més viva que mai i la màgia es desencadena. És hora de triar. 

«No he llegit sobre cap món tan profund, tan purament màgic 
i tan ben desenvolupat des de Harry Potter.»

James Dashner, autor d’El corredor del laberint.

«Una rara joia. Un nou clàssic al gènere de la fantasia.»

Eoin Colfer, autor d’Artemis Fowl.

Publicació: 14/02/2018
PVP: 16,95 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 14 anys
Format:  rústica amb solapes
Pàgines: 352
ISBN CAST: 978-84-246-6256-1
ISBN CAT: 978-84-246-6255-4

Títol anterior

01 / La mentida dels tres herois
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Jacky Ha-ha
02 / La meva vida és una broma
James Patterson / Chris Grabenstein (il·lustrador)

Publicació: 24/01/2018
PVP: 16,95 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 10 anys
Format:  cartoné
Pàgines: 352
ISBN CAST: 978-84-246-6239-4
ISBN CAT: 978-84-246-6238-7
#JackyHaHa

Més humor. Més música. Més desastres.
En definitiva: més Jacky.

Torna el personatge més divertit de James Patterson!

Si amb el primer volum ens va enamorar mentre descobria la seva 
passió pel teatre, ara la veurem interpretant una peça de Shakes-
peare. Però no tot serà divertir-se: la Jacky ha de trobar una feina, 
i més difícil encara, mantenir-la. Més embolics i més situacions 
incòmodes, descrites amb l’incofusible estil de la col·lecció: ten-
dresa i humor a parts iguals. 

Després del gran èxit del primer llibre, Jacky Ha-ha es consolida 
com el personatge més virtuós i divertit del middle-grade actual.

«Intel·ligent, divertida i immensament agradable.»

Booklist

«La Jacky és la millor: divertida, llesta i emocionalment cap-
tivadora.»

Kirkus Reviews

 

Títol anterior

01 / Jacky Ha-ha
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Publicació: 14/02/2018
PVP: 14,90 €
Idiomes: català
Edat: a partir de 10 anys
Format: cartoné
Pàgines: 144
ISBN CAT: 978-84-246-6243-1

Arriba una nova obra de Carles Sala il·lustrada 
per Estela de Arenzana.

Una edició molt acurada, en cartoné i amb il·lustracions en 
color.

La Lia és una nena prou espavilada i alegre, però està una 
mica enfadada: els seus pares se’n van de viatge i l’han enviat 
a casa de la seva tieta. A més, ha de fer el llarg trajecte amb 
tren sola.

Tot i això, el viatge de la Lia es torna interessant quan un sinis-
tre personatge amb xancles i gavardina comença a esborrar 
els noms dels pobles per on passa el tren.

La Lia haurà de descobrir el nom de cada poble, amb la difi-
cultat afegida que, quan el malvat home esborra els noms dels 
cartells, també desapareixen de la memòria dels seus habi-
tants.

Una tendra faula sobre aprendre a gaudir del viatge, inde-
pendentment de la destinació final. 

Carles Sala i Vila Va néixer a Girona un dilluns 
de maig del 1974. És mestre, però des de fa un 
temps es dedica a l’artesania i a escriure històries 
per a nois i noies. Li agraden molt les paraules, les 
plantes i, sobretot, en Pep, el seu fill. I també la xo-
colata negra. Ha guanyat els premis de literatura 
infantil més prestigiosos del país. A la Galera ha pu-
blicat Bona nit, Júlia, Xiroi, el meu amic núvol, Mister 
Rumba i Set entrevistes de por.

El tren de les parades sense nom

Carles Sala i Vila / Estela de Arenzana (il·lustradora)
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Anita Garbo’s Secret Agency
01 / Missió: Salvar la badia
02 / Missió: Còmics desapareguts
D. S. Sherringford

Publicació 1 y 2: 14/02/2018
Publicació 3 y 4: 06/06/2018
PVP: 9,95 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 8 anys
Format:  flexitapa
Pàgines: 144
ISBN CAST 1: 978-84-246-6178-6
ISBN CAT 1: 978-84-246-6176-2
ISBN CAST 2: 978-84-246-6179-3
ISBN CAT 2: 978-84-246-6177-9
ISBN CAST 3: 978-84-246-6182-3
ISBN CAT 3: 978-84-246-6180-9
ISBN CAST 4: 978-84-246-6183-0
ISBN CAT 4: 978-84-246-6181-6
#AnitaGarbo

Anita Garbo és l’agent Alfa, líder indiscutible 
dels AlfaZeta: una agència secreta de joves 
investigadors al servei de la justícia i defensors 
dels dèbils.

La nostra sèrie aposta de producció pròpia, per a la franja 
8-10 anys, per a aquesta primavera. Escrita per P.D. Bac-
calario, l’autor d’Ulysses Moore. La seva sortida al mercat 
anirà acompanyada d’una important campanya de màr-
queting i premsa.

Amb molt humor i aventures en llocs excepcionals: la base de l’a-
gència és a l’illa de Man, però cada títol passa en un lloc diferent.

A la primera entrega, l’Anita lidera els agents Beta, Iota, Kappa i 
Sigma en l’investigació d’una sospitosa adquisició de terres a la 
badia de Saint Brendan que ha fet un multimilionari. Fent servir 
les seves habilitats i l’enginy, a més dels Alfagadgets –invents 
tecnològics de l’agència– els joves es comportaran com verita-
bles agents secrets a l’hora de descobrir els diferents complots i 
ajudar la gent del poble.

Al final de cada llibre, s’hi inclou material extra relacionat amb 
l’agència, els protagonistes, el país on ha passat l’aventura i cu-
riositats sobre el món dels agents secrets.

Cobertes provisionals.

Il·lustració d’interior.



Novetats

D. S. Sherrington es el pseudònim de Pierdomenico Baccalario 
(Piamont, 1974). De nen ja escribia històries a l’escola, mentre feia veure que prenia 
apunts. Va guanyar el premi Il Battello a Vapore mentre estudiava a la universitat. Des 
de lllavors no ha parat d’escriure. És l’autor de la sèrie d’èxit Ulysses Moore i de La 
veritable història del capità Garfi, publicada a la Galera.

Il·lustracions d’interior.
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Mortina
01 / Una història per morir-se de riure
Barbara Cantini

Una història il·lustrada que beu de l’estètica de 
Tim Burton, amb l’humor i la diversió de La 
família Adams.
La Mortina no és una nena exactament normal. Ella no se 
sent pas diferent, tot i que sí que té la pell clara. Quasi blan-
ca. O més aviat d’una palidesa mortal, propera al verd-gro-
guenc... però és que la Mortina és una nena zombi!

Viu a la Vil·la Decadent amb el seu fidel gos Mesto (que no se sap 
si és viu o mort) i la seva tieta, que sempre l’adverteix que no ha 
de deixar que els nens del poble la vegin.

No és que la Vil·la sigui avorrida: hi ha una pila d’habitacions amb 
llocs secrets i un munt de llocs on jugar. Però ella se sent sola i, 
quan pot, la Mortina s’escapa per veure com juguen els altres 
nens. Fins que un dia té una gran idea: aprofitarà la festa de Ha-
lloween per sortir de la Vil·la i passar el dia entre humans.

Aconseguirà fer amics?
Publicació: 02/05/2018
PVP: 10,50 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 6 anys
Format:  cartoné
Pàgines: 52
ISBN CAST: 978-84-246-6288-2
ISBN CAT: 978-84-246-6287-5

E questo per lei era la normalità.

Mortina non era una bambina 
normale. Ma lei non si sentiva 
nemmeno cosí diversa. Certo, 

la sua pelle non aveva il tipico 
colorito rosa delle bambine. Anzi 

era decisamente bianca. O meglio, 
di un pallore mortale, tendente  

al grigio-verdognolo.

E sì, è vero, i suoi occhi erano 
rotondi come palle. E sporgenti. 
E contornati da due livide 
occhiaie. E allora? Il viola è 
un bel colore e poi, non era 
tantodi moda?

Ok, d’accordo, c’era anche 
quel piccolo 

particolare che 
poteva staccarsi parti del corpo 

come un pupazzo se 
gliene veniva voglia. 

Ma lei era una zombie, 
una bambina zombie.

Pàgina interior de l’original.
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Vivere a Villa Decadente insieme alla zia Dipartita era 

splendido. C’erano tante belle stanze in cui Mortina 

poteva giocare come e quanto voleva. 

E aveva un grande giardino e un bosco dietro  

la villa in cui poter scorrazzare a suo piacimento 

tutto il giorno. Stando sempre ben attenta  

a non farsi vedere da nessuno, però!

Mortina, un po’ timida, ma pronta a tutto pur di farsi degli amici, si fece avanti salutandoli e chiedendo se poteva unirsi a loro. 

Presto trovò un gruppo di bambinimascherati, davanti a un vialetto pieno di case tutte addobbate per l’occasione. Si stavano fermando di porta in porta per chiedere: “Dolcetto o scherzetto?”. 

Pàgines interiors de l’original.
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Mystical
02 / La Guardiana perduda

Marta Álvarez / Laia López (il·lustradora)

Publicació: 21/03/2018
PVP: 16,00 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 12 anys
Format:  rústica amb solapes
Pàgines: 250
ISBN CAST: 978-84-246-6245-5
ISBN CAT: 978-84-246-6246-2
#Mystical

Aquesta primavera arriba la segona entrega 
de la nostra sèrie magical girl, en la línia de 
Sailor Moon o de W.I.T.C.H. Amb moltes  
sorpreses per al 2018!

L’Erin, la Nora, l’Iris, la Hana i la Luna s’han acostumat a ser 
Mystical... més o menys. Perquè és molt difícil compaginar això 
de protegir la Terra amb els exàmens trimestrals. A més, els aber-
rants cada cop són més forts i tot sembla indicar que hi ha algú 
darrere l’últim atac. El diari d’una Mystical anterior sembla ser la 
clau per obrir una Porta que amaga molt més que respostes.

Endinsa’t en el món de Mystical, on les noies són guerreres i 
cada porta amaga un secret.

· Mystical és la nostra sèrie aposta de producció pròpia 
per a la franja de 12 anys; el seu primer volum ha tingut 
molt bona acollida. 

· Gran llançament amb una important campanya de màr-
queting.

· Campanya de premsa a Madrid i a Barcelona.

Coberta provisional.

Marta Álvarez, 23 anys, és booktuber i redacto-
ra a la revista de literatura juvenil El Templo de las Mil 
Puertas. A més, es va graduar en periodisme el 2016, 
treballa com a lectora editorial en diversos segells ju-
venils i ha participat en múltiples tallers i taules rodo-
nes sobre divulgació i animació lectora entre joves. 
Escriu des que li van ensenyar a aguantar un llapis i 
s’inventa històries des que té ús de raó. La Marta té 
més de 60.000 subscriptors al seu canal de Youtube 
MartitaraBookVlogs.

Títol anterior

01 / El retorn de la màgia
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Pàgines interiors de la primera entrega.

Laia López, 23 anys, és graduada en belles arts per la Universitat de Barce-
lona. Autodidacta en el camp de la il·lustració digital i en el desenvolupament del 
seu propi estil de dibuix. Va començar a dedicar-se professionalment a l’art als 
16 anys i des de llavors ha fet camí en la branca de la il·lustració digital i tradicio-
nal, especialitzant-se en el disseny de personatges, el desenvolupament visual i 
el còmic/novel·la il·lustrada.  La Laia té més de 600,000 seguidors a Instagram, 
on pots seguir les seves peripècies: @itslopez.
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Superjusticiers del Futbol
03 / A la recerca de l’entrenador perdut
04 / Perill al paradís
Victor & Victoria Koppa

Els Superjusticiers del Futbol impartiran justícia  tant dins com fora del 
camp!
En la línia de Gol! o de Futbolíssims, és la nostra sèrie de producció pròpia per a la franja de 8-12 
anys. Els sis primers llibres formaran una cartilla de cupons acumulables per entrar en el sorteig 
d’una bossa d’esport de Superjusticiers.

Superjusticiers del Futbol explica la història de tres nens i tres nenes que volen ser àrbitres-superherois 
de la justícia. Formant un equip de sis, han de superar missions cada cop més difícils, que posaran a 
prova les seves habilitats esportives i la seva capacitat com a herois.

Amb un disseny molt acurat i interiors il·lustrats, aquests amics hauran de mantenir-se units per poder 
fer-se un forat entre els vertaders Superjusticiers del Futbol!

Publicació: 21/03/2018
ISBN CAST 3: 978-84-246-6259-2
ISBN CAT 3: 978-84-246-6261-5
ISBN CAST 4: 978-84-246-6260-8 
ISBN CAT 4: 978-84-246-6262-2

Publicació: 16/05/2018
ISBN CAST 5: 
ISBN CAT 5: 
ISBN CAST 6: 
ISBN CAT 6: 



Novetats

PVP: 9,95 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 8 anys
Format:  flexitapa
Pàgines: 152

Títols anteriors

01 / L’illa dels superherois
02 / El misteriós cas dels 
caçadors d’àrbitres.

05 / Objectiu Laruk: la ciutat oblidada
06 / Robatori a la gran final

Mostre de pàgines interiors.
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Agència de Detectius Núm. 2
05 / El misteri d’illa Clara
06 / Un cas brillant
Jørn Lier Horst / Hans Jørgen Sandnes (il·lustrador)

No hi ha casos massa grans per als petits 
detectius!

La sèrie Agència de Detectius Núm 2. ha estat al top de ven-
des des del seu llançament. Traduïda ja a 18 idiomes. 

Novament, cada títol resol un misteri, en un format efectiu però 
senzill, que encanta als lectors més petits. A més, al final de cada 
llibre el lector trobarà un epíleg amb reptes que posen a prova les 
seves habilitats deductives.

Editat en tapa dura i amb il·lustracions en color. Una aposta se-
gura per al públic que gaudeix dels misteris. 

Agència de Detectius Núm. 2 ha venut més de 450.000 exem-
plars i ha col·locat 7 títols entre els 15 més venuts del 2016 a 
Noruega. I ja n’estan gravant una adaptació al cinema! 

Publicació 5 i 6: 07/03/2018
Publicació 7 i 8: juny del 2018
PVP: 12,00 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 7 anys
Format:  cartoné
Pàgines: 112
ISBN CAST 5: 978-84-246-6231-8
ISBN CAT 5: 978-84-246-6229-5
ISBN CAST 6: 978-84-246-6232-5
ISBN CAT 6: 978-84-246-6230-1 

Títols anteriors

01 / Un nou cas per a l’agència
02 / El cas de l’home de negre

03 / Un repte en 24 hores
04 / El cas del quadre robat
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Tom O’Clock
05 / El tresor d’Egipte

 

Una sèrie que canviarà el rumb de la his-
tòria! 

Dels creadors d’Agatha Mistery, Geróni-
mo Stilton i Bat Pat, Sir Steve Stevenson i 
Stefano Turconi.
Seguint l’addictiu format d’Agatha Mistery, cada llibre pre-
senta i resol un cas, amb una narrativa àgil i accessible per 
als joves lectors.

Sir Steve Stevenson ens presenta aquests tres detectius, que, 
combinant els coneixements històrics i la intuïció d’en Tom, la 
diplomàcia i la loquacitat d’en Josh i la valentia i la tenacitat de 
l’Annika, no s’aturaran fins que no resolguin els enigmes del pas-
sat i capturin els veritables culpables.

        · Gran acollida des del seu llançament.

        · Els primers títols de la sèrie ja han estat reeditats.

 

Sir Steve Stevenson / Stefano Turconi (il·lustrador)

Publicació: 14/02/2018
PVP: 9,95 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 8 anys
Format:  flexitapa
Pàgines: 144
ISBN CAST 5: 978-84-246-6249-3
ISBN CAT 5: 978-84-246-6247-9 

Títols anteriors

01 / Assalt al museu de cera
02 / El gladiador fantasma

03 / El robatori del segle
04 / La venjança de Barbanegra
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Bea & Guille
05 / El Guille té polls

María Menéndez-Ponte / Emilio Urberuaga (il·lustr.)

Publicació: 02/05/2018
PVP: 10,00 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 3 anys
Format:  cartoné
Pàgines: 32
ISBN CAST 5: 978-84-246-6266-0
ISBN CAT 5: 978-84-246-6265-3

La sèrie que desperta més sentiments! 

La sèrie infantil de María Menéndez-Ponte i Emilio Urberuaga, 
Bea & Guille, ens transporta al divertit i complicat món de la 
gestió dels sentiments.

La Bea i el Guille conviuen en una situació familiar normal, però el 
seu dia a dia està ple dels esdeveniments típics de qualsevol pa-
rella de germans: rialles, jocs, amor, però també baralles i gelosia.

Aquests dos nens fan de model i permeten desenvolupar valors 
bàsics alhora que diverteixen tots els lectors de la casa amb his-
tòries de la família. I és que la Bea i el Guille ofereixen una lliçó de 
vida en cada aventura!

Títols anteriors

01 / A la Bea li costa perdonar
02 / La Bea no vol ser la gran

03 / La Bea té por
04 / La Bea amaga la bicicleta
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I moltes més sèries!





Infantil

Novetats  Primavera
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Pirates a la vista

David Long / Harry Bloom (il·lustr.)

Publicació: 16/05/2018
PVP: 18,50 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: a partir de 4 anys
Format:  cartoné
Pàgines: 32
ISBN CAST: 978-84-246-6218-9
ISBN CAT: 978-84-246-6217-2

Coberta original.

David Long
Guanyador del Blue Peter Book 
Award 2016, és un prolífic autor i 
un comunicador públic especialit-
zat en història. Ha escrit per The 
Sunday Times i The Times, entre 
altres diaris i ha publicat ja diversos 
llibres sobre curiositats històriques 
per als més petits.

Harry Bloom
És un il·lustrador freelance que viu 
i treballa a Londres. Està especia-
litzat en il·lustracions molt detallis-
tes per a llibres infantils, com va fer 
a Where’s Mo? o Where’s Father 
Christmas? 

El pots seguir a @Bloom_Harry i a 

http://harrybloom.tumblr.com/

¡Arrrgh! Aventurers, corsaris, pirates! Un llibre 
regal «Troba-ls!» que inclou una lupa moltes 
curiositats sobre el fantàstic món dels pirates.

Un llibre regal ple d’informació sobre la vida al mar, els vai-
xells, les illes, els tresors, i, naturalment, els pirates més fa-
mosos de la història.

Durant l’aventura a través de les pàgines d’aquest llibre, el lector 
descobrirà onze pirates reals, coneixerà la vida a alta mar –a co-
berta i a sota coberta– i explorarà fins i tot els més petits detalls 
sobre algun dels moments clau de la història de la pirateria. 

Descobreix Barbanegra i les seves espectaculars batalles marí-
times, James Ford, que era jutge de dia i pirata de nit, i a Anne 
Bonny i Mary Read, que van demostrar que les dones pirates 
poden ser tan poderoses com qualsevol home.



Novetats

Pàgines interiors originals.
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Minimiki
Al Regne Unit amb la Kate
Al Marroc amb la Louna

Publicació: 24/01/2018
PVP: 9,95 €
Idiomes: català i castellà 
Edat: A partir de 5 anys
Format:  Espiral
ISBN CAST KATE:
978-84-246-6135-9
ISBN CAT KATE:
978-84-246-6134-2
ISBN CAST LOUNA:
978-84-246-6137-3
ISBN CAT LOUNA:
978-84-246-6136-6

Un univers de somnis i d’il·lusió per deixar vo-
lar la imaginació i viatjar per tot el món.
¡Un nou format més gran i amb una polsera de regal!

Amb siluetes, patrons i adhesius per crear les teves Nines del 
Món. Un format i uns personatges molt atractius per a les nenes 
de 5 a 7 anys.
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Comerç de poemes /
Poemes de comerç

 

Poesia perquè els més petits coneguin el 
barri i les activitats que s’hi desenvolupen
Un llibre de tapa dura, en un format molt gran i amb unes 
il·lustracions delicioses.

Lola Casas ha preparat una sèrie de poemes divertits sobre els 
comerços que podem trobar pel carrer. El forn, la perruqueria, 
el taller de cotxes, la verduleria, la fruiteria... Tot un passeig ri-
mat i enjogassat per transitar pels carrers de les nostres ciutats i 
pobles. Amb unes divertides il·lustracions de Gibet Ramon, que 
faran les delícies dels més menuts.

· En tapa dura, il·lustracions bitò i un format gran, perfecte 
com a llibre regal.

· Un llibre per introduir els petits al món de la poesia a tra-
vés dels oficis de l’entorn més proper.

 

Lola Casas /Gibet Ramon (il·lustr.)

Publicació: 14/02/2018
PVP: 18,50 €
Idiomes: català
Edat: a partir de 5 anys
Format: cartoné
Pàgines: 200
ISBN: 978-84-246-6267-7
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El Quimet i la Martina

Anna Obiols / Subi (il·lustrador)

Cap història d’amor és impossible si s’està 
disposat a seguir el cor

Un àlbum il·lustrat molt tendre i bell.

En Quimet és un ratolí de bosc que fa un viatge a la sabana.  
Allà hi troba l’amor de la seva vida: la Martina.

· El conte que va ser tot un èxit, ara il·lustrat i escrit de nou 
pels autors originals.

· Un format diferent, més gran i en tapa dura, molt cuidat.

· Històries de continguts senzills, amb un llenguatge ac-
cessible, per a consolidar l’hàbit de la lectura en solitari.

Publicació: 07/03/2018
PVP: 12,50 €
Idiomes: català  
Edat: a partir de 6 anys
Format:  cartoné
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-246-6273-8 

ISBN: 978-84-246-6267-7
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I si?
Sant Toni i el Gat

 

I si la llegenda de Sant Jordi no hagués es-
tat com sempre ens han explicat?
Una nova manera d’explicar la llegenda més coneguda de 
Catalunya. 

A la vila de Montnegre no estan tranquils, gens tranquils. Un terri-
ble Gat terroritza tothom, ratolins inclosos. Qui els salvarà? Quin 
cavaller valent podrà enfrontar-se a la bèstia? Potser Sant Toni...

 
· En el mateix format de Tradicions que tant èxit ha tingut.

· El títol obre una sèrie de contes clàssics explicats de 
manera diferent. 

· Amb el talent combinat d’Anna Fité, molt coneguda en 
el circuit escolar i amb una amplíssima experiència en la 
novel·la infantil, i una il·lustradora novell, Cuchu, que té en 
un estil amable i ple d’humor.

Anna Fité / Cuchu (il·lustrador)

Publicació: 21/03/2018
PVP: 7,95 €
Idiomes: català
Edat: a partir de 3 anys
Format: rústica
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-246-6276-9 
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La princesa, els llibres i el drac
La llegenda de Sant Jordi

Anna Manso / Liliana Fortuny (il·lustradora)

Una princesa amb les idees molt clares i una 
voluntat de ferro!
La llegenda que tots coneixem amb un gir 
modernitzador.

Una actualització del conte clàssic per a les noves genera-
cions que posa l’èmfasi en la princesa i els llibres.

La Lola i el Toni van a visitar l’àvia i li demanen que els llegeixi 
un conte. L’àvia els llegeix La princesa, els llibres i el drac, una 
història en què una princesa troba en els llibres la manera d’en-
frontar-se al drac que atemoreix tot el poble. Sí, sí, i també hi ha 
un cavaller, Sant Jordi, que l’ajuda.

Publicació: 07/03/2018
PVP: 12,50 €
Idiomes: català  
Edat: a partir de 3 anys
Format: cartoné
Pàgines: 32 
ISBN: 978-84-246-6272-1 



Novetats

El meu primer plat
Sant Jordi i el drac

Anna Canyelles / Roser Calafell (il·lustradora)

Publicació: 07/03/2018
PVP: 16,50 €
Idiomes: català
Edat: a partir de 3 anys
Format: caixa regal
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-246-6289-9 

El llibre de Sant Jordi que va ser èxit de vendes 
fa dues campanyes, amb un plat per als més 
petits!

El regal perfecte per introduir als més petits a la llegenda de 
Sant Jordi de la mà de Canyelles i Calafell.

A Montblanc estan de pega, un drac ferotge i famolenc amenaça 
la comarca. Els vilatans li lliuren animals i aviram, però el drac 
s’ho acaba tot i li han de lliurar noies. El dia que li toca a la filla del 
rei, en passarà una de grossa: una cosa llegendària! La llegenda 
de Sant Jordi adaptada per als més petits i il·lustrada per Roser 
Calafell.
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Mirant l’Univers

Mònica Usart / Roser Calafell (il·lustradora)

Un llibre per conèixer tots els secrets de 
l’Univers amb la nostra meteoròloga de 
capçalera, Mònica Usart!

En Berenguer viu en un poble de muntanya amb la seva fa-
mília, és un nen molt curiós i un enamorat de la natura, dels 
animals i del seu entorn.

Després d’haver explorat els fenòmens meteorológics a Mirant 
el cel i d’haver descobert com funcionen els núvols a Mirant els 
núvols, el Berenguer està preparat per encetar una aventura més: 
què hi ha més enllà de l’atmosfera? Descobreix les estrelles, els 
planetes i tot el que hi ha a la volta celeste!

Publicació: 21/03/2018
PVP: 9,95 €
Idiomes: català  
Edat: a partir de 3 anys
Format:  rústica
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-246-6282-0 

Títols anteriors

Mirant el cel Mirant els núvols



Moltes gràcies


