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Impyrium

01 / La Mentida dels Tres Herois
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.
Des del cataclisme que va esclatar a causa de la tecnologia, la
dinastia Faeregine ha governat Impyrium. Però la seva màgia es
debilita, i amb ella el seu poder sobre l’imperi.
La Hazel és la més petita i diferent de les princeses Faeregine.
Lluny d’erigir-la com a futura reina, la seva àvia, l’Emperadriu, té
uns altres plans per a ella. Sembla que la seva màgia és l’única
manera de salvar el prestigi familiar.

Publicació: 20/09/2017
PVP: 16,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 12 anys
Format: Rústica amb solapes
Pàgines: 352
#Impyrium

En Hob, criat lluny del luxe de la gran ciutat, és enviat a la capital
com a espia de la rebel·lió. Inesperadament, entre ell i la jove
maga naixerà una forta amistat. Una unió clau per salvar el regne... o destruir-lo.
“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.

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
dedicar-se a fer classes en un institut de San Francisco i a escriure novel·les de fantasia.
La seva primera sèrie The Tapestry és una història èpica que segueix la vida de Max McDaniels. Publicada per Random House, la sèrie ha estat traduïda a 19 llengües i va ser finalista
dels premis Texas Bluebonnet, Missouri Truman i Northern California Book of the Year.
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Si el amor es
un canto de sirena
Esther Sanz
Un thriller romàntic ple de suspens en la línia
de la sèrie Pequeñas mentirosas.
La Louise, una noia marcada per la tragèdia, sembla estar
vivint, finalment, el seu conte de fades particular al costat
del Patrick, el seu amor. Però quan les coses sembla que van
millor i la carrera teatral del Patrick pren embranzida, uns
misteriosos esdeveniments obliguen la Louise a tornar a la
minúscula illa de Sark.
L’illa de Sark és el lloc on la Louise va trobar el seu cor. Un tros
de terra que amb prou feines donava per tenir un hotel, guardava
més secrets dels que mai s’hagués pensat. I al mig, el Patrick
Groen, el més gran dels secrets.
O això pensava. Ara que viu amb ell a Londres i tot va bé, la Louise segueix sentint que l’illa la crida, com un batec innegable dins
seu. I quan les coses amb el Patrick es torcin, la Louise tornarà
a l’illa per enfrontar-se de nou als misteris que envolten la família
Groen.
Publicació: 04/10/2017
PVP: 17,95 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
Format: Rústica amb solapes
Pàgines: 320
#SielAmoresunCantodeSirena

Esther Sanz va néixer a l’Hospitalet de Llobregat. Va estudiar periodisme i ara treballa com
a editora. Sempre havia volgut explicar històries, i
aquesta passió l’ha dut a escriure la trilogia El bosque, la seva primera incursió en la literatura romàntica, que va tenir un èxit important i va aconseguir-li
centenars de fans dins el gènere. Després de tenir
molt èxit a l’Amèrica Llatina, Si el amor es un canto
de sirena arriba ara a Espanya.
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Cherry
La primera vez
Lindsey Rosin

Cherry és una novel·la sexy i divertida que
tracta el tema del sexe honestament.
Quatre amigues en el seu últim any d’institut fan un pacte
per perdre la virginitat abans de la graduació.
La Layla és una controladora innata: la seva vida ha d’estar planificada perfectament; l’Alex és una esportista obsessionada per
ser la millor i que intenta batre un rècord estatal; la Zoe és una
noia amb una rutina fixa que ha de superar la seva timidesa, i
l’Emma és una fotògrafa que prefereix no tenir expectatives i viure
el moment.
Aquestes quatre noies, amb tot l’estrès de l’últim curs, decideixen prendre mesures per entrar al món del sexe. Animades
per la Layla, que finalment ha decidit perdre la virginitat després
de molts anys de relació amb el seu xicot Logan, totes les noies
fan un pacte per perdre-la abans de la graduació.
Publicació: 20/09/2017
PVP: 17,95 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
Format: Rústica amb solapes
Pàgines: 352
#Cherry

La novel·la debut de Lindsey Rosin és sincera i honesta, i molt,
molt divertida. Tracta el tema del sexe d’una manera natural i
sense prejudicis.
Sarah Dessen amb un punt picant.

Lindsey Rosin és guionista, autora d’obres

de teatre, productora i directora. Viu a Los Angeles, molt a prop de la seva botiga de iogurts gelats
preferida (el Bigg Chill), amb el seu marit Josh i el
seu adorable gos Dodger. Cherry és la seva novel·la
debut.
Podeu seguir l’autora a la seva pàgina web lindsey-rosin.com o a Twitter @lindseyrosin.
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Dons Obscurs

02 / La Gàbia Eterna
Vic James

El nou règim és encara més dur que l’anterior
i poders oblidats surten a la llum.
En Silyen i la Bouda persegueixen els seus somnis a qualsevol
preu, mentre en Luke i l’Abi aprenen, per força, que el que no
et mata et fa més fort.
Després de l’intent fracassat de rebel·lió, en Luke és condemnat
a l’esclavitud eterna al castell de Crovan, a Escòcia. Allà coneix la
Coira, una jove de la seva edat que també compleix una sentència de per vida per un crim que no recorda.
Mentrestant, en Silyen està enfeinat en una investigació que l’ha
portat a nous nivells dels seus poders i la Bouda es converteix
en la mà dreta de Whittam Jardine, que ara és el nou Canceller.
Coberta provisional.

Amb les trames entrelligades i cada vegada més conflictes,
la segona part de Dons Obscurs, La Gàbia Eterna és una
continuació plena d’acció i secrets.

Publicació: 29/11/2017
PVP: 17,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 14 anys
Format: Rústica amb solapes
Pàgines: 420
#LaGabiaEterna

Títol anterior
01 / La Gàbia Daurada

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 és
la seva primera trilogia i l’ha catapultat a l’èxit internacional.
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El Club de las Solteronas
02 / ¿Esto es amor?
Holly Bourne

Feminisme, amor, amistat i tota la resta.
La segona part de ¿Ya soy normal? explora la història de
l’Amber i prova d’entendre l’amor, la família i a una mateixa.

¿Esto es amor? té una puntuació de 4,24 a Goodreads.
Holly Bourne torna amb el seu peculiar Club de las solteronas i la
seva marca personal d’honestedat servida amb dosis perfectes
d’humor i drama. ¿Esto es amor? ens parla de l’Amber i de les
seves expectatives sobre les relacions personals. Una vegada
més, l’autora exposa un tema complex i dur sense tabús, com ja
va fer amb les malalties mentals a ¿Ya soy normal?

Coberta original.

Publicació: 08/11/2017
PVP: 17,95 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
Format: Rústica amb solapes
Pàgines: 450
#EstoesAmor

Títol anterior
01 / ¿Ya soy normal?

L’Amber només vol que l’estimin... encara que només sigui una
mica. Però, fins i tot abans d’abandonar-la, la seva mare mai no
va ser gaire afectuosa. L’Amber, però, és optimista i espera que
un estiu a Califòrnia les acosti...
I després hi ha en Kyle, el típic rei del ball, trencacors professional.
L’Amber corre el risc de penjar-se d’ell, fins i tot quan veu d’una
hora lluny que això acabarà en llàgrimes. Les seves llàgrimes. Ni
tan sols l’ajut de les seves amigues Evie i Lottie és suficient per
suavitzar una realitat: l’amor és molt complicat.
Aquesta novel·la forma part, juntament amb ¿Ya soy normal?,
d’una trilogia, però podeu llegir i gaudir de cada obra de manera
independent.
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Atados

03 / Atados a la luz
Amie Kaufman y Meagan Spooner

Atados a la luz ens porta la conclusió de la
història amb dos herois nous i un pla mestre
per destruir Indústries LaRoux.
Un any després que la Jubilee i en Cormac salvessin Avon, i dos
anys després que la Lila i en Tarver esdevinguessin figures públiques, la trama d’aquest tercer llibre se situa al planeta Corint.
Allà, els quatre protagonistes anteriors coincidiran amb dos nous
herois en la lluita contra Indústries LaRoux.
Arriba el final de la trilogia èpica d’acció i amor a l’espai. Atados
a la luz és l’últim volum de la sèrie i, com al lliurament anterior,
presenta dos personatges nous:
En Gideon Marchant és un hacker de divuit anys, un nen prodigi
que s’enfronta a grans mesures de seguretat per aconseguir accedir als sistemes que ningú no gosa tocar.
Publicació: 18/10/2017
PVP: 16,50 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
Format: Rústica amb solapes
Pàgines: 450
#Atados

Títols anteriores
01 / Atados a las estrellas
02 / Atados al mundo

La Sofia Quinn és una femme fatale que busca venjança contra
Indústries LaRoux per la mort del seu pare. Quan un forat de seguretat interromp els plans individuals dels dos joves, en Gideon
i la Sofia hauran de treballar junts per escapar.
Potser no es fien l’un de l’altra i els seus motius per odiar LaRoux
són diferents, però potser només junts podran treure a la llum tots
els seus secrets i fer caure l’imperi que regna sobre l’univers amb
mà de ferro.
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No llegiré aquest llibre
Jaume Copons / Òscar Julve (Il·lustrador)

Una nova obra del tàndem Copons/Julve,
dos dels autors d’Elvis Riboldi. Una novel·la
gràfica plena d’humor sobre el tedi de llegir
per a l’escola i el plaer de fer-ho per a un
mateix.
En Juls no vol llegir el que li ha dit la mestra, però, desafortunadament, no hi ha res a fer. De molt mal humor, comença a llegir, i a
mesura que avança critica tot el que li molesta del llibre. No obstant això, li espera una sorpresa: a causa de les seves crítiques
constants, la protagonista del llibre, la Lia, surt del paper i li’n diu
quatre de fresques. Quin caràcter!

Publicació: 20/09/2017
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 10 anys
Format: Cartoné
Pàgines: 208
#NoLlegireAquestLlibre

Els dos protagonistes comencen amb mal peu, però a mesura
que avancen en la crítica del llibre acaben fent-se amics i fins i tot
valoraran positivament certs aspectes de la lectura. Aquest joc de
doble narració i del llibre dins del llibre funciona molt bé gràcies a
l’estil gràfic, tipus còmic, de l’obra.
La història és àgil, i les il·lustracions i el sentit de l’humor característic dels autors integren perfectament els elements més profunds, com la reflexió sobre la mateixa lectura.
Amb un to crític i lúdic que encantarà als joves lectors, No
llegiré aquest llibre és una obra pensada per ser divertida i
fàcil de llegir, i demostra, així, que si una cosa t’agrada sí que
la llegeixes.

Els protagonistes
En Juls és un nen amb caràcter a qui no li agrada gaire llegir, entre altres motius perquè ha llegit poc i les lectures que li han posat
a l’escola mai no li han interessat gaire. És intel·ligent, tot i que no
gaire acadèmic, i sempre li veu el llautó a les novel·les infantils.
La Lia és una nena que té molt clar què vol i com ho vol, i es llança
a aconseguir-ho encara que s’equivoqui o que les decisions que
prengui no siguin gaire correctes. Té un caràcter molt fort i té molt
clar que les nenes poden fer el mateix que qualsevol nen.
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Pàgines interiors

Jaume Copons va començar a escriure per a Barri Sèsam mentre feia de professor. En els
últims quinze anys ha escrit novel·les, contes, cançons, obres de teatre i guions per a programes
i sèries de televisió. Ha guanyat nombrosos premis literaris, com el Joaquim Ruyra o el premi Guillem Cifre de Colonya. Pel que fa a l’audiovisual, després d’editar els guions de Los Lunnis (TVE),
va crear amb Daniel Cerdà Los Algos (Cuatro) i altres sèries i programes infantils per a canals autonòmics. El 2013, en col·laboració amb altres autors, va publicar Jo, Elvis Riboldi, una col·lecció
de novel·les gràfiques protagonitzades per un nen molt inquiet. Els seus últims projectes són la
sèrie L’Agus i els monstres i No llegiré aquest llibre.

Òscar Julve (Barcelona, 1972) és il·lustrador i dibuixant. Sembla el mateix, però és diferent. El

seu pare també dibuixava i a casa tenien una habitació que anomenaven “l’habitació de dibuixar”.
Un dia, quan l’Òscar tenia 6 anys, el seu pare es va oblidar un pot amb aigua bruta dels pinzells
d’aquarel·la a la taula. Ell tenia set i se la veure d’un glop. Des d’aleshores, sempre ha dibuixat. Ha
col·laborat amb moltes editorials, estudis i productors audiovisuals i ha aportat els seus dibuixos
a projectes de tota mena. Elvis Riboldi, les formigues del programa de televisió El hormiguero i la
marieta Antoñita, entre molts d’altres, són personatges que ha creat.
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Tilly Duc
La Casa de les Teulades Blaves
Katja Centomo

Una història original i bella, rica en fantasia i
precioses atmosferes. Una novel·la excepcional
que treballa el ritme a consciència per
enganxar el lector fins al final de la història.
La Clotilde Duc ha deixat la seva neta de tretze anys sola i hereva d’una llar molt especial. La Casa de les Teulades Blaves
no és només una casa, sinó també un arbre vell i immens. I
és que la Tilly en realitat ha heretat una de les poques cases
vivents que existeixen. Les Magistrafiori, una nissaga de dones
que practica l’Antiga Màgia de les Flors, tenen cura d’aquestes Domusarbor (cases arbre) que s’alimenten de l’energia que
desprenen els sentiments de les persones que les habiten.
Iacopo Bruno, el responsable gràfic d’Ulysses Moore, entre altres projectes, és el director artístic d’aquesta edició
tan cuidada i delicada.

Publicació: 08/11/2017
PVP: 16,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 10 anys
Format: Cartoné
Pàgines: 280
#TillyDuc

Katja Centomo viu a Roma i dirigeix l’estudi
Red Whale, que ofereix serveis editorials, d’escriptura i de dibuix en el món dels còmics i la ficció infantil i els dibuixos animats.
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Mystical

01 / El retorn de la màgia
Marta Álvarez /Laia López (Il·lustradora)

Una sèrie a l’estil de Sailor Moon o W.I.T.C.H.
per a les noves generacions.
Mystical és la nostra sèrie aposta de producció pròpia per a
la franja de 12 anys. Acompanyarà el llançament una important campanya de màrqueting. El primer títol arribarà a les
botigues amb un gadget de regal retractilat.
La Terra és un món de llum i al costat n’hi ha un altre, ple de foscor i violència. Els separa una Porta. Una Porta que s’obre cada
dos-cents anys i que allibera criatures tenebroses que envaeixen
el nostre món.
Per fer-los front, la Porta escull cinc noies i els atorga els poders
dels cinc plans (Corporal, Elemental, Boreal, Mental i Essencial)
per convertir-les en Mysticals, les Guardianes de la Porta.
Publicació: 15/11/2017
PVP: 16,00 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 12 anys
Format: Rústica amb solapes
Pàgines: 250
#Mystical

L’Erin, la Nora, l’Iris, la Hana i la Luna comparteixen classe i poca
cosa més, però una nit fatídica la seva vida canvia per sempre.
Deixen de ser noies normals i corrents per trobar-se amb uns
poders que no saben controlar i una missió impossible.
Amb il·lustracions a l’interior i format en rústica amb solapes,
cada número tindrà unes 250 pàgines.
Endinseu-vos en el món de Mystical, on les noies són guerreres i cada porta amaga un secret.

Marta Álvarez, 23 anys, és booktuber i redactora 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 juvenils i ha participat en
múltiples tallers i taules rodones 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 suscriptors al seu canal de Youtube
MartitaraBookVlogs.

Laia López, 23 anys, és graduada en Belles Arts per la Universitat de Bar-

celona. 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
tradicional, especialitzant-se en el disseny de personatges, el desenvolupament
visual i el còmic/novel·la il·lustrada. La Laia té més de mig milió de seguidors a
Instagram, on pots seguir les seves peripècies: @itslopez.
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Les protagonistes:
L’Erin és una noia valenta i decidida, i una líder innata. És la més popular de la classe, però la seva
passió per la ciència la fa diferent de la resta. Tot i així, està un pèl obsessionada per l’atenció i de vegades és una mica egoista. Obtindrà el poder del Pla Corporal i es convertirà en la Mystical Corporal amb
poders com la supervelocitat i la força sobrehumana.
La Nora és la millor amiga de l’Erin i és feliç sent la seva ombra. És una jugadora en equip consumada,
molt aficionada a l’esport i amb alguna passió secreta que no s’atreveix a confessar. Obtindrà el poder
del Pla Elemental, que li proporciona control sobre els elements naturals. Serà la Mystical Elemental.
La Hana sempre balla al seu propi so i aquest so és cridaner i vibrant. Somia poder convertir-se en una
actriu famosa, així que sempre va muntant drames. És molt tafanera, però també una despistada de
categoria. Accedirà als poders del Pla Boreal i es convertirà en la Mystical Boreal, capaç de manipular
la llum i la calor.
L’Iris és una artista de cap a peus, els seus cabells blaus en són una mostra. És molt madura per la seva
edat i és una gata maula. No li importa gens el que opinin els altres, fins al punt que s’aïlla completament
del món. Obtindrà els poders del Pla Mental que li proporcionaran telepatia i telecinesi. Serà la Mystical
Mental.
La Luna és l’única de totes les noies que coneix l’existència de la Porta i el paper de les Mysticals, encara que el paper que li toca jugar no és el que s’esperava. L’apassionen l’astronomia i fer pastissos, i
és molt pràctica. Obtindrà els poders del Pla Essencial i es convertirà en la Mystical Essencial, capaç de
controlar l’energia del seu voltant.
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Superjusticiers del futbol

01 / L’illa dels superherois
02 / El misteriós cas dels caçadors d’àrbitres
Victor & Victoria Koppa

Publicació: 04/10/2017
PVP: 9,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 8 anys
Format: Flexitapa
Pàgines: 152
#SuperJusticiers

Aquests nois volen ser Superjusticiers del futbol costi el que costi: encara
que sigui més perillós que fer de domador de lleons, o d’espia internacional, o fins i tot d’animador musical en un parc infantil.
En la mateixa línia de Gol! o Els Futbolíssims, és la nostra sèrie aposta de producció pròpia per
a la franja de 8-12 anys. L’acompanyarà una important campanya de màrqueting: el primer títol
inclou una moneda d’àrbitre retractilada i els sis primers títols formaran una cartilla de cupons
acumulables per entrar en el sorteig de la bossa d’esports dels Superjusticiers.

Superjusticiers del futbol explica la història de sis nens (tres nenes i tres nens) que volen ser àrbitres-superherois de la justícia. S’apunten a l’Escola, superen les proves d’accés, aconsegueixen ser alumnes
i, al llarg de la sèrie, avancen en la seva formació de superherois, competeixen amb grups rivals i viuen
tota mena d’aventures.
Cada número segueix el punt de vista d’un dels seus protagonistes: a les dues primeres entregues seguirem el David i la Temis, i a les següents, cadascun dels altres personatges. A cada entrega els nois i
noies reben una missió, cada vegada més difícil, que posarà a prova les seves habilitats esportives i la
seva capacitat d’herois.
Amb molt humor i il·lustracions a l’interior, aquests amics hauran de romandre junts per poder fer-se lloc
entre els vertaders Superjusticiers del futbol.
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Els protagonistes:
És valenta, espavilada i molt pràctica a l’hora de resoldre qualsevol tipus de misteri. Li encanten els superherois de les pel·lícules.
Com que el seu pare és exàrbitre de regional, té set de justícia.

Són bessones. La Carol és rossa, porta roba alegre i de
colors i és molt positiva. L’Ela és morena i sempre va de
negre, plora i es queixa per qualsevol cosa. Són com el yin
i el yang, o com la cara i la creu d’una mateixa moneda.

Fred, calculador, antiquat i una mica setciències. És alemany,
però sempre que ha
pogut ha viatjat per
tot el món amb la seva
àvia, una arqueòloga
famosa. Es relaxa tocant instruments musicals i cantant.
És un plom, esbojarrat i compulsiu. Li costa comptar fins a deu
abans de fer res, però estima
molt els seus amics i, quan no
s’enfada, és molt de la broma.
Li agraden els trucs de màgia.

Físicament és molt fort i ràpid, i sovint
se li acuden idees brillants. D’origen
africà, el van adoptar quan només tenia dos anys. Li agrada llegir còmics
i novel·les. De vegades li diuen Dave.
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Bea & Guille
03 / La Bea té por
04 / La Bea amaga la bicicleta
María Menéndez-Ponte / Emilio Urberuaga (Il·lustrador)

La sèrie infantil de María Menéndez-Ponte i
Emilio Urberuaga Bea&Guille ens transporta
al món divertit i complicat de la gestió dels
sentiments.
La Bea i en Guille conviuen en una situació familiar normal, però
el seu dia a dia està ple dels problemes típics de qualsevol parell
de germans: rialles i jocs, amor, però també baralles i enveja.
En aquesta sèrie per als més petits, a més de les brillants il·lustracions d’Emilio Uberuaga i de les històries delicioses de María
Menéndez-Ponte (creadora, entre molts d’altres, del famós personatge Pupi), els nens aprenen lliçons de bona convivència i a
gestionar conflictes molt freqüents a la vida real.
Els dos infants serveixen de model per desenvolupar valors bàsics mentre diverteixen tots els lectors amb les històries de la
família. Després de les dues primeres entregues, ara arriben dos
llibres més:

03 / La Bea té por. A la Bea no li agrada la foscor. Quan se’n va
a dormir s’ho passa molt malament. Però hi ha una cosa encara
pitjor: que en Guille no té por. I això encara enrabia més la Bea.
Potser la millor solució és que el seu germà aprengui a tenir por...
o no. Les solucions de la Bea no sempre són les més adequades.
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04 / La Bea amaga la bicicleta. La Bea no vol anar amb el seu
pare amb bici... perquè no en sap. Però el que més la molesta
és que en Guille n’aprendrà aviat. Sembla que tot el que fa el seu
germà és per molestar-la. I la Bea no sap com gestionar aquest
sentiment. La culpa de tot la tenen el pare i la mare, que s’entesten que aprengui a pedalejar.
En cada ocasió, la Bea i en Guille ens ofereixen una lliçó de
vida!
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María Menéndez-Ponte va néixer a la Corunya. Va començar la carrera
de Dret a la Universitat de Santiago de Compostel·la. Abans d’acabar-la es va
casar, va tenir el seu primer fill i va traslladar-se amb la família a Nova York, on
va viure durant cinc anys i es va llicenciar a la Universitat Nacional d’Educació a
Distància. Després va viure a Madrid, on es va llicenciar en Filologia Hispànica. A
la dècada dels noranta va començar a fer d’escriptora, tant de novel·les com de
contes i relats curts, orientats principalment a la literatura infantil i juvenil. Molts
dels seus llibres han estat grans èxits de vendes, com Nunca seré tu héroe, pel
qual va obtenir el premi Libro de Oro el 2006 en superar els 100.000 exemplars
venuts, i que actualment disposa de més de quaranta edicions en col·leccions
diferents. També han tingut un gran èxit els llibres de Pupi, un personatge molt
estimat pels nens que té diverses col·leccions. També ha treballat en nombrosos llibres de text, projectes musicals, guions i articles per a la revista Padres y
Maestros i el diari Escuela.

Emilio Urberuaga Pel que podeu intuir a l’autoretrat, Emilio Urberuaga
no va néixer fa quatre dies. Però això no és important. El que sí se sap és que
va néixer a Madrid i que viu en aquesta ciutat. I sembla que li agrada. O que s’hi
ha acostumat, cosa que ve a ser el mateix. Va entrar al món laboral en una professió molt diferent i va ser prou valent (o prou insensat) d’abandonar-la per dedicar-se a la il·lustració. No sabem què en van pensar, a casa seva, però sí que
sabem el que va guanyar el món del llibre. Ha col·laborat amb molts escriptors i
escriptores, i d’aquestes col·laboracions han nascut personatges tan entranyables com Manolito Gafotas, Gilda, la ovella gegant o, ara, la Bea i en Guille. El
millor premi que ha rebut és poder dibuixar cada dia al seu estudi de Madrid.
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Harper
02 / Harper i el Circ dels Somnis
Cerrie Burnell

El Circ dels Somnis és molt especial: sense
rumb, vaga pel cel cap on el porti el vent. Ara
s’ha aturat a la Ciutat dels Núvols, però només
fins que el vent canviï de direcció!
La Harper és una nena que viu a la Ciutat dels Núvols i amb un rar
do musical: pot tocar qualsevol instrument. A més, té un paraigua
màgic de color escarlata que vola.
Després de trobar els gats desapareguts a la primera entrega, la
Harper i els seus amics Nate, Ferdie i Liesel s’embarcaran en una
altra aventura tan plena de música i màgia com la primera.
Entusiasmats, la Harper i la colla se submergeixen en les màgiques atraccions del circ que vibra amb música i vida. La Harper
està neguitosa: a la nit somia una melodia màgica plena de records i amor, però tan bon punt es desperta s’esvaeix com la
boira dels somnis.
Publicació: 20/09/2017
PVP: 12,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 7 anys
Format: Cartoné
Pàgines: 160
#Harper

A més, tot i que pot tocar qualsevol instrument, cap el sent com
el seu. Tanmateix, la Harper no deixa que això la desanimi.
Però, quan el Circ dels Somnis arriba a la Ciutat dels Núvols, és
l’oportunitat ideal perquè la Harper descobreixi quin és l’instrument perfecte per a ella, i perquè investigui una mica sobre els
estranys somnis i si estan relacionats amb els seus misteriosos
pares...

Títol anterior
01 / Harper i el paraigua màgic

Cerrie Burnell és una presentadora de

televisió de la BBC al Regne Unit, escollida al
Top10 de presentadores de programes infantils
de l’Observer i a la llista de les 100 dones més
inspiradores de The Guardian.
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Dragon Girl

02 / El professor robot
Martín Piñol / Votric (Il·lustrador)

La sèrie Dragon Girl torna amb una segona
entrega. Aquesta vegada la Gina i el Groar
treballen junts per enfrontar-se a un robot
temible. Vencerà l’equip inversemblant o
es deixarà la pell en mans de l’implacable
Robossor?
La Gina vol que el seu nou amic Drac vagi a classe amb ella.
Però els professors no la deixen perquè ja estan prou desesperats amb la resta d’alumnes. De fet, els costa tant de mantenir
l’ordre a l’aula que han demanat ajuda al Robosor, un professor
robot implacable.
Coberta provisional.

Publicació: 18/10/2017
PVP: 7,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 6 anys
Format: Flexitapa
Pàgines: 88
#DGElprofessorrobot

Títol anterior
01 / Un Sant Jordi bestial

Però un curtcircuit convertirà el nou mestre en una perillosa màquina de destrucció. Podran la Dragon Girl i en Drac aturar-lo
abans que liquidi tota la classe?
En aquesta ocasió, tots els nens i nenes podran apuntar els noms
dels seus professors a les últimes pàgines del llibre. Una mena de
diari perquè no n’oblidin cap, ni les seves manies ni tírries. Mai.
Amb tot l’humor de Martín Piñol i les il·lustracions genials de
Votric, aquesta segona entrega repeteix format per mostrar
als petits el poder increïble de la lectura (i del foc del drac!).

Martín Piñol (Barcelona, 1979) és escriptor,

guionista, monologuista, director, professor de guió
i columnista a El País. Ha publicat més de 25 novel·
les i s’ha convertit en una de les veus més originals
i destacades de la literatura infanti i juvenil d’aquest
país. Ha guanyat el premi Joaquim Ruyra amb la
novel·la Sentinels, i el premi Ramon Muntaner 2015
amb Pizzaboy. La seva sèrie d’humor i zombis per a
nens, La cocina de los monstruos, ha estat publicada a la Xina, el Brasil, Mèxic, Portugal i l’Argentina.
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Secret Princesses

06 / El gos entremaliat
07 / La gran competició
Especial 01 / El desig de les germanes
Rosie Banks

Endinseu-vos al món de fantasia de les Secret
Princesses! De l’autora de Secret Kingdom, la
sèrie rosa de més èxit de la Galera.
Les aventures de la Valentina i la Diana segueixen en la
seva lluita per ajudar les seves amigues i aturar la princesa Verí! Amb la màgia dels collarets, però sobretot, amb la
força dels seus cors i el vincle de l’amistat, aquests personatges s’han guanyat un lloc a l’altura de la seva sèrie germana.
Arriba el primer especial de la sèrie juntament amb dos títols que
conclouen la saga Diamant.

Especial
Publicació: 18/10/2017
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 7 anys
Format: Cartoné
Pàgines: 208
#SecretPrincesses

Amb el tancament es realitzarà el sorteig de les corones de les
Secret Princesses que s’han anunciat al final de tots els volums
publicats. Ja hem començat a rebre les primeres cartilles emplenades per les lectores i el sorteig es realitzarà el proper mes de
desembre.
Igual que amb Secret Kingdom, els títols especials arribaran a les
llibreries amb un gadget retractilat molt especial per a totes les
fans de la sèrie. En el cas d’El desig de les germanes, el gadget
és un diari molt especial on es poden recopilar tots el secrets
compartits amb la millor amiga.
06 / El gos entremaliat
A més, arriben dues noves entregues que inicien la saga Robí.
Quan la Teresa desitja que el seu gosset trapella l’obeeixi, elles
li oferiran un cop de mà. Mentrestant, la malvada princesa Verí
planeja una de les seves...
07 / La gran competició

Publicació: 08/11/2017
PVP: 9,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 7 anys
Format: Rústica
Pàgines: 160
#SecretPrincesses

La Greta necessita ajuda per guanyar la competició amb el seu
poni, però la princesa Verí no dubtarà a posar-los traves. Serà
capaç la Greta d’aconseguir el premi que desitja?
Continua regalant desitjos, creu en els teves amigues, sigues
fidel al teu cor i res no serà impossible!
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Altres títols de la sèrie

01 / El collaret màgic

02 / Aventura amb dofins

03 / La nit estrellada

04 / La cançó màgica

Novetats

Agència de Detectius Núm. 2
03 / Un repte en 24 hores
04 / El cas del quadre robat
Jørn Lier Horst / Hans Jørgen Sandnes (Il·lustrador)
El nou fenomen infantil, traduït ja a 18
idiomes, en una edició feta amb molta cura,
de tapa dura i il·lustracions a tot color que
entusiasma els primers lectors.
Agència de Detectius Núm. 2 ha venut més de 450.000
exemplars i ha col·locat 7 títols entre els 15 més venuts del
2016 a Noruega.
Després d’haver començat de primera resolent dos misteris,
els inseparables Tiril, Oliver i Vuit tornen en dos casos més.
De nou, cada llibre resol un misteri, en un format senzill però efectiu, que encisarà els lectors més petits. A més, al final de cada
llibre el lector trobarà un epíleg amb reptes que posaran a prova
la seva habilitat deductiva.
Edició acabada en tapa dura i amb il·lustracions a color. Una
aposta segura per al públic amant dels misteris.
En aquesta ocasió, la Tiril i l’Oliver són testimonis del moment en
què un cotxe a tota velocitat gairebé atropella la Nora Bratland i
prometen trobar l’infractor abans de la posta de sol.
I al següent, descobreixen que han robat el valuós quadre Narcís
groc. La policia ha detingut el lladre, però aquest nega ser l’autor del robatori. I, a més, l’obra d’art continua desapareguda...
Aconseguiran els dos detectius resoldre el cas?
No hi ha cap cas massa gran per als petits detectius!

Publicació: 15/11/2017
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Títols anteriores
01 / Un nou cas per a l’agència
02 / El cas de l’home de negre
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Tom O’Clock
03 / El robatori del segle
04 / La venjança de Barbanegra
Sir Steve Stevenson / Stefano Turconi (Il·lustrador)
Dels creadors d’Agatha Mistery, Geronimo Stilton i Bat Pat, Sir Steve Stevenson i Stefano Turconi tornen a unir-se per portar-nos una sèrie
que canviarà el rumb de la història.
A l’estil del format addictiu d’Agatha Mistery, cada llibre presenta i resol un cas amb una narració àgil i accessible per als
lectors joves.
En Tom, en Josh i l’Annika són tres amics inseparables que treballen a l’agència Wells: la seva missió és viatjar en el temps per
evitar que misteris estranys canviïn el curs de la història.
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 tenacitat de l’Annika, no s’aturaran fins que no resolguin els enigmes del passat i
capturin els veritables culpables.
En aquesta ocasió, els nostres herois han de vigilar el trajecte
d’un tren que transporta un gran tresor al salvatge Oest per evitar
El robatori del segle i, a la quarta entrega, viatgen al 1717 per esbrinar qui ha robat el retrat de Barbanegra i evitar que el temible
pirata provoqui l’esclat d’una guerra al Carib.
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Títols anteriores
01 / Assalt al museu de cera
02 / El gladiador fantasma
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Hopi
Especial 01 / El conte de Hopi
J.L. Badal / Zuzanna Celej (Il·lustradora)
Aquest Nadal tindrem el llibre regal de Hopi,
i dues noves històries del detectiu caní que té
més nas.
L’especial inclou un llibre amb una nova aventura per a tots
els fans i per a aquells que no coneguin la sèrie.
També conté un peluix i un póster, en una caixa regal ideal
per a la campanya de Nadal.

Imatge del peluix.

Aquesta sèrie per a lectors a partir de 6 anys meravellarà els petits de la casa: per descomptat, l’adorable Hopi, però també en
Ferran i la Balbina, que s’enfronten al professor Salami (amb el
seu accent ridícul) i al malvat Sibiuda, amb valentia, enginy i, sobretot, bon humor.

Hopi té tot el que cal per convertir-se en el cadell preferit
d’una generació de nens.

Especial
Publicació: 29/11/2017
PVP: 22,50 €
Idiomes: català i castellà
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Pàgines: 72
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J.L. Badal és llicenciat en Filologia i professor

de llengua i literatura. Fa molts anys que viu i
treballa a Terrassa, tot i que va néixer a Ripollet
del Vallès. Ha publicat textos de crítica i creació
literària en revistes especialitzades i va treballar
durant un temps com a editor. Ha escrit novel·la,
poesia i relats per a adults i ha publicat llibres
per a nens i nenes: El pirata Gorgo, L’orquestra
Ursina, la col·lecció Jan Plata i el magnífic Els
llibres d’A.
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Hopi
07 / Papabertie ha desaparegut!
08 / El nen crispeta
J.L. Badal / Zuzanna Celej (Il·lustradora)

I, a més, la sèrie continua amb dos nous títols:
segueix totes les aventures del Hopi!

Títols de la sèrie
Publicació: 18/10/2017
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01/ Hopi
El Misteri de la Lluna

02/ Hopi
El Gos Verd

03/ Hopi
Kato el guerrer

04/ Hopi
Hopi i els indis

05/ Hopi
El porquet-mofeta

06/ Hopi
La imaginació de Mazzanti
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Max y Mia
Especial 02 / El joc de Max i Mia
10 / Amb els indis
Vita Dickinson / Roser Calafell (Ilustradora)
Un especial de Yellow Van que inclou un
tauler perquè els més petits puguin afegir-se a
en Max i la Mia en un joc que recorre totes les
seves aventures.

Publicació: 29/11/2017
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Idiomes: català, castellà i basc
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Aquest matí, en Max i la Mia es lleven mandrosos. La Yellow Van
no els ha portat a cap indret increïble. Segurament la furgoneta
ha notat que la família necessita descansar després de tantes
aventures i viatges màgics. Avui es dedicaran a recordar els grans
moments que han viscut últimament i potser jugaran a jocs de
taula, que és una de les activitats més divertides per fer amb
amics o amb la família. És hora de descansar i divertir-se!
Un llibre desplegable que es converteix en un taulell de joc
(tipus Oca). Amb fitxes, cartes i instruccions. I un conte nou.
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Simulació del tauler de joc.
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Max y Mia
Max y Mia a la festa d’aniversari
Vita Dickinson / Roser Calafell (Ilustradora)
Hi ha una festa a la Yellow Van! Globus, regals,
amics i amigues... a la furgoneta màgica ningú
s’avorreix.
El llibre, en format cartoné, inclou una Corona d’Aniversari de
regal, per què cada nen i nena celebri la seva pròpia festa!
Han convidat el Max i la Mia a una superfesta d’aniversari. Qui fa
anys? La sorpresa no se sabrà fins al final! Un regal ideal perquè
els nens i nenes que fan anys ho celebrin al costat dels seus personatges preferits.
Publicació: 20/09/2017
PVP: 9,95 €
Idiomes: català, castellà i basc
Edat: A partir de 4 años
Format: Cartoné
Pàgines: 48
#YellowVan

Altres títols de la sèrie:

01/ Max i Mia
en la Prehistòria

02/ Max i Mia
i els pirates

03/ Max i Mia
Sant Jordi i el drac

05/ Max i Mia
amb les sirenes

06/ Max i Mia
a l’antic Egipte

07/ Max i Mia
al país dels esquimals

04/ Max i Mia
a l’espai

08/ Max i Mia
al castell de les princeses
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I recorda les nostres sèries:

Los peores años
de mi vida
09 / Atrapado en
Australia
Publicació: 18/10/2017
PVP: 14,90 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 12 anys
Format: Cartoné
Pàgines: 250
#peoresaños

Coberta original.

Coberta provisional.

Agatha Mistery
25 / Perill a Indonèsia

El petit drac Coco
23 / I el Pare Noel

El petit drac Coco
Especial / El petit drac
Coco fa la volta al món
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Secret Kingdom
29 / La Millor Mascota
30 / El Trofeu Resplendent

Secret Kingdom
Especial 07 / La Desfilada
dels Pètals

Les proves d’Apol·lo
02 / La profecia obscura
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Novetats Tardor

Infantil
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No és caca
No és pipí
Mark Sommerset / Rowan Sommerset

Dos àlbums il·lustrats d’humor escatològic perquè els nens es parteixin de riure i aprenguin a
pensar per si mateixos i a no menjar el que els
ofereixin els estranys.
Quan l’ovella Baa Baa s’avorreix, la diversió està assegurada.
Amb uns diàlegs plens d’humor i il·lustracions hilarants, Baa Baa
Smart Sheep és la història de com Baa Baa convenç Quirky que
mengi unes “píndoles d’intel·ligència”, que en realitat són boletes
de caca.
A la segona part, I Love lemonade, del mateix estil, Quirky vol
venjar-se de Baa Baa, però de nou l’enganyen l’enginy i la xerrameca de l’ovella i acaba tocant-li el rebre.
Uns llibres molt divertits, amb una gràfica molt cuidada, que amaguen petites lliçons per als lectors. Dos títols que han seduït editors de 15 països.

Cobertes provisionals.
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Mark y Rowan Sommerset fa

temps que viuen junts i publiquen llibres
des de la seva casa a l’Illa Waiheke, a
Nova Zelanda. Aquesta parella i el seu fill
Linden van crear la seva pròpia editorial,
Dreamboat, i han publicat llibre rere llibre
des de les platges paradisíaques que
envolten el seu estudi. Baa Baa Smart
Sheep i la seva continuació els han proporcionat un èxit rotund i els han convertit
en l’enveja de tots els editors.
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A veure si em veus
Surya Sajnani

Un llibre de cartró de gran format ple de color
i amb molts animals perquè els nens es diverteixin i aprenguin. De la creadora de Wee Gallery.
Cada pàgina se centra en un hàbitat diferent i conté una sèrie
d’animals amagats a les grans imatges d’estil mosaic. Les preguntes del llibre engrescaran els petits lectors a comptar de l’u al
deu mentre passen les pàgines.
Un títol diferent per a aquells nens apassionats pels animals
i per als pares que apreciïn el disseny i la il·lustració.

Publicació: 04/10/2017
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Doble página interior.

Surya Sajnani va créixer a l’Índia i va graduar-se en Química, Botànica i Zoologia

abans de trobar la seva passió veritable: el disseny. L’estil de Surya s’inspira en l’art
popular indi i es caracteritza per traços gruixuts i composicions gràfiques. Després de
treballar durant molts anys amb alguns dels dissenyadors més importants de l’Índia,
l’any 2000 es va traslladar als Estats Units, on va fundar Wee Gallery amb el seu marit,
Dave Pinto. Els productes de Wee Gallery han guanyat molts premis i han arribat a
museus i botigues de tot el món.
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Primeres Paraules: Llibre + Puzzle

Després de l’èxit de la Granja i el Zoo (tots dos
es van esgotar i es van col·locar en la llista dels
més venuts de Nadal) arriba un nou títol a la
col·lecció Bàsics.
Aquesta capsa és el millor regal perquè els petits es diverteixin aprenent.

Publicació: 20/09/2017
PVP: 16,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir d’1 any
Format: Caixa regal

Les famílies hi trobaran un llibre fotogràfic de cartró de 16 pàgines
amb vocabulari i imatges d’animals, colors, números, joguines,
roba, natura... i un puzle gegant de 20 peces. Tot recollit en una
vistosa capsa amb una nansa, per poder portar-la a tot arreu.
Un material educatiu de qualitat per estimular els nens i nenes a
partir d’un any:
-primeres paraules
-foment de la parla
-coordinació motriu
-resolució de problemes
-consciència espacial

Puzle de l’edició de Zoo

Novetats

El camió de bombers
Beatrice Costamagna

Un llibre joc en forma de camió i amb rodes
que giren!
Un format nou a mig camí entre el llibre i la
joguina perquè els nens i nenes no només llegeixin la història, sinó que la visquin.
Un text molt senzill i amb rimes per descobrir què fan cada dia els
bombers, acompanyat de les atractives il·lustracions en color de
Beatrice Alemagna.
Un format divertit i original per acostar els més petits al món
dels bombers.
Publicació: 15/11/2017
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir d’1 any
Format: Cartró

Novetats

Primers llibres

Una primera biblioteca ideal per als més petits
de casa.
Aquesta divertida capsa de regal per a bebè inclou dos llibres de
cartró de primeres paraules, un llibre
sonall sobre els animals i unes targetes de vocabulari per treballar
els números.
Un kit de primers llibres per estimular els més petits de la família:
-foment de la parla
Producte original.

-estimulació sensorial
-primeres paraules

Publicació: 08/11/2017
PVP: 19,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir d’1 any
Format: Caixa regal

Moltes gràcies

