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Grans llibres 
per a petits lectors



Anem al museu
Gemma Armengol
Il·l. Òscar Julve
978-84-19659-28-6
24 pàg. / 7,20 €

La marieta Antonieta vol 
dibuixar la mosca Frida, 
però no se’n surt. La Frida, 
que és una gran pintora, 
li assegura que ella 
també hi pot aprendre, i li 
proposa visitar el museu 
de pintura.

Una nova aventura de la 
marieta Antonieta!

Els secrets de la Lluna
Ricardo Alcántara
Il·l. Montse Tobella
24 pàg. / 9,30 €
ISBN majúscules: 
978-84-19659-18-7
ISBN majúscules + lligada: 
978-84-19659-19-4

La Berta i en Blai es 
pregunten on es deu 
amagar la Lluna quan 
es fa de dia. Estan 
disposats a quedar-se 
desperts tota la nit per 
espiar-la i descobrir-ho. 

Els animals (petits) també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·l. Ionit Zilberman
978-84-18592-94-2
20 pàg. / 12,95 €

L’hora del bany
Rocio Bonilla
978-84-19659-04-0
20 pàg. / 10,95 €

És l’hora del bany i la 
Babymoni s’hi prepara. Què 
li deu fer falta? Aprèn amb 
Babymoni com rentar-se bé i... 
a jugar! 

Laura pregunta a son 
pare si els animals petits 
també es tiren pets. Sí, i 
poden ser molt pudents! 
L’elefantet es tira pets 
grossos, la formigueta 
pets petitets... Com seran 
els pets de la balena o del 
llobató?

Nova entrega de la 
sèrie de llibres de cartó 
protagonitzada per Babymoni.



Què és això de l’amor, Minimoni?
Rocio Bonilla
978-84-19659-11-8
32 pàg. / 16,95 €

El rugit
Eoin McLaughlin
Il·l. Polly Dunbar
978-84-18592-99-7
32 pàg. / 16,95 €

Im-perfecte
Zuriñe Aguirre
978-84-19659-08-8
32 pàg. / 16,95 €

IV Premi Algar de Literatura Infantil 2022

Gargot viu dins de la punta d’un llapis. 
No vol sortir perquè se sent defectuós: 
tot el dia veu passar figures que són 
meravelloses. Un dia, el llapis li va fer veure 
que, tot i no ser perfecte com un cercle o 
un quadrat, sí que pot ser molt original. 
Perquè ser im-perfecte és una oportunitat 
per descobrir el que volem ser.

Refugiats
Ilan Brenman
Il·l. Guilherme Karsten
978-84-19659-22-4
24 pàg. / 16,95 €

A través d’aquesta narració 
repleta de referències històriques, 
acompanyem el desplaçament de 
diverses famílies al llarg del temps 
i a diferents llocs. Què les uneix? 
Què les separa?

De l’exitós autor de Les princeses 
també es tiren pets.

El monstre de l’armari s’ha enamorat!
Antoine Dole
Il·l. Bruno Salamone
978-84-19659-06-4
32 pàg. / 16,95 €

El monstre de l’armari s’ha enamorat! 
Ja fa dies que no toca de peus a 
terra perquè diu que té papallones a 
l’estómac, i si li mires bé els ulls hi veus 
uns cors de color rosa, tovets i ensucrats 
com llepolies. El cor li batega a mil per 
hora, no es concentra gens a classe i 
s’ha tornat molt presumit. No sembla 
ell. L’amor ens l’ha ben trastocat!

A Minimoni, li encanta passejar amb el seu 
gos Max, s’entenen la mar de bé. En canvi, 
als grans, a vegades costa més entendre’ls, 
com quan parlen de l’amor. Però si l’amor 
no es pot veure, ni tocar ni pintar, com 
poden saber què és?

Submergeix-te en l’univers Minimoni 
amb aquest nou àlbum il·lustrat!

La Tortuga està enrabiada. Volia escalar una pedra, però ha 
caigut i s’ha quedat de panxa enlaire. I ara què? Sembla que 
tothom sap què hauria de fer, però ella no està d’humor per 
a consells, ni per a abraçades. El seu amic l’Eriçó té molta 
paciència, però aconseguirà que per fi torni a riure?

Tornen la Tortuga i l’Eriçó amb un nou conte sobre l’amistat 
i l’empatia.



a partir de 6 anys

El meu pare és un cranc
Cristina Oleby
Il·l. Roger Simó
978-84-19659-30-9
64 pàg. / 9,50 €

El cas dels mitjons desapareguts
Jacobo Feijóo
Il·l. Martín Rodríguez
978-84-19659-10-1
112 pàg. / 11,95 €

Carmilla LeFanú està furiosa. Li ha 
sortit una imitadora a les xarxes socials! 
I encara pitjor, tots els seus seguidors 
s’hi estan passant! Quan la nostra 
vampira vol agafar les regnes de la 
situació, un fet molt curiós atreu la 
seva atenció: sembla que tot el món 
porta un mitjó de cada color.

La influencer del moment torna per 
tal de resoldre un nou misteri.

Bruna la bruixa i el tresor 
dels gambosins
Pasqual Alapont
Il·l. Viv Campbell
978-84-19659-29-3
56 pàg. / 11,95 €

Tornen les aventures de Bruna la bruixa 
i el seu amic Miquel. En aquesta ocasió, 
el follet Fals els acompanyarà a l’escola 
i els clavarà en embolics ben divertits 
mentre es plantegen una recerca del 
tresor.

No et perdis la segona aventura 
de Bruna i els seus amics!

Els Robotots al jardí de 
les Hespèrides
Oriol Canosa
Il·l. Jordi Sunyer
978-84-19659-32-3
144 pàg. / 11,95 €

La tercera missió dels Robotots: anar al 
planeta-jardí Hespèrides i agafar una 
poma d’or d’un valor incalculable. Però 
hi ha un petit obstacle: el guardià del 
jardí és Ladó, un drac de cent caps.

A través de les aventures 
interestel·lars dels Robotots, els 
lectors també descobriran el mite 
dels dotze treballs d’Hèrcules.

El jove d’Artagnan es trasllada a París per a convertir-se en 
mosqueter. Allà, viurà una gran aventura amb l’ajuda de 
Porthos, Athos i Aramis. «Tots per a un, i un per a tots!»

Els tres mosqueters
Alexandre Dumas
Il·l. Agustín Comotto
978-84-19659-24-8
24 pàg. / 7,50 €

Són les vacances d’estiu. Un nen juga a la platja tranquil 
i... quin horror! Tot d’una, s’adona que el seu pare s’ha 
convertit en un cranc: ulls que sobresurten, pinces i closca 
vermella. Com s’ho farà ara per jugar amb ell?
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Frede, Frederica, Frederic 
i els fils perduts
Àfrica Ragel
Il·l. Laia Ferraté
978-84-19659-31-6
112 pàg. / 9,95 €

Frede no acaba de tenir clar quin és el 
seu gènere. A vegades se sent nen, a 
vegades nena i, altres vegades, ni una 
cosa ni l’altra.

L’enigmàtic senyor Nosaltres
Oriol Canosa
Il·l. Ona Caussa
978-84-19659-01-9
72 pàg. / 9,50 €

XXXI Premi Carmesina de la Safor 

Un dia de tardor, a la Laia li cau un 
vagó del tren de fusta al pati del veí. 
És molt estrany, sembla una selva, 
ple de plantes i d’ocells. Quan Laia hi 
baixa, encuriosida, veu un cartell a la 
porta que diu: «Senyor Nosaltres». Quin 
nom tan estrany! A poc a poc, la Laia 
descobrirà els secrets d’un veí d’allò 
més singular, amb el qual farà una 
amistat inesperada i plena de sorpreses.

No ets cap hiena, Nzui!
Muntsa Mimó
Il·l. Albert Asensio
978-84-19659-26-2
104 pàg. / 9,50 €

La Nzui recorda com era la seva vida 
fins que unes lleones van atacar el clan 
dels licaons. A partir d’aleshores es va 
quedar sola i, per sobreviure, va haver 
de conviure amb altres espècies.

L’arbre i jo
Blanca Bravo
Il·l. Cristina Picazo
978-84-19659-12-5
96 pàg. / 9,50 €

La Mariavebaixabé té una relació 
molt especial amb el seu avi, que l’ha 
cuidada des de ben petita perquè 
els pares sempre treballen. El iaio és 
un home feliç i ben original. La neta 
l’observa, l’imita i se l’estima amb tot 
el cor. Sense adonar-se’n, ha après de 
l’avi veritables lliçons de vida, d’una 
vida que no s’imagina sense ell.

L’Alba i els Set Iraquians
Francesc Puigpelat
Il·l. Màriam Ben-Arab
978-84-19659-13-2
104 pàg. / 9,50 €

L’Alba, filla d’una família rica de Pine 
City, es queda òrfena i és adoptada 
per la seva tieta Cecille Deville, una 
milionària que viu a una luxosa 
mansió. Un dia l’Alba entra d’amagat 
al despatx de la tieta i hi descobreix 
uns documents secrets. Cecille se 
n’assabenta i decideix desfer-se de la 
nena. Què amaga, la Cecille Deville?

Xuts en la foscor
Anna Vilà
978-84-19659-27-9
136 pàg. / 9,50 €

Cervera, segle xvii. L’Aran Roig té disset 
anys i és la successora natural de la 
seva àvia, la remeiera de la comarca, 
respectada i temuda alhora.



a partir de 12 anys

Benvinguts a The Purpurin Factory!
Albert López Vivancos
Il·l. María Serrano
978-84-19659-17-0
104 pàg. / 10,50 €

En una ciutat grisa on la gent malviu, la família Foscor 
busca feina per poder sobreviure. Una nova fàbrica 
ha obert les seves portes a la ciutat i els Foscor s’hi 
presenten per provar sort.

De la Terra a l’espai
Pavla Hanáčková
Il·l. Diarmuid Ó Catháin
978-84-18592-74-4
20 pàg. / 15,95 €

Extintopèdia
Serenella Quarello
Il·l. Alessio Alcini
978-84-19659-02-6
56 pàg. / 17,95 €

Fins i tot l’animal més 
desconegut fa més ric i bell el 
nostre planeta. L’existència de 
cadascun té un perquè, i si els 
perdem serà per sempre. Un 
viatge per descobrir els que ja 
no existeixen i els que estan 
en risc de desaparèixer. Per 
comprendre què hi podem fer 
si no volem perdre un bocinet 
de vida.

T’interessa l’espai? T’agradaria 
descobrir quins objectes i màquines 
creats pels éssers humans suren per 
la seva immensitat? Vols convertir-te 
en astronauta i poder veure-ho tot 
amb els teus propis ulls?

Uneix-te a Karles en la seva nau 
espacial i aprèn sobre el sistema 
solar i molt més! Qui sap què 
s’amaga més enllà de la nostra 
galàxia...



Missió Cleopatra
Jacobo Feijóo
Il·l. Martín Rodríguez
978-84-19659-23-1
144 pàg. / 11,95 €

Una nova aventura situada a l’antic Egipte, en la cort 
de la faraona més coneguda de la història: Cleopatra. 
El lector haurà de decidir el camí que seguiran els 
agents per resoldre el misteri al voltant d’aquesta 
enigmàtica figura.

Converteix-te en l’agent més important de Kronos!

Experimentem! 
La química de les 
coses fastigoses
Fosforo
Il·l. Rossella Trionfetti
978-84-19659-20-0
48 pàg. / 14,95 €

Fes descobriments en 
el món de la química 
a través d’experiències 
concretes: gelatina, 
greix, sabó, rovell i 
moltes altres coses 
fastigoses.

Què és la Unió Europea?
Pedro Riera
Il·l. El Rubencio
978-84-19659-25-5
64 pàg. / 16,95 €

Experimentem! 
La màgia de la llum
Fosforo
Il·l. Rossella Trionfetti
978-84-19659-21-7
48 pàg. / 14,95 €

Juga amb llums i 
colors, reflexos 
i transparències i 
immergeix-te entre 
les ones lluminoses 
mentre aprens un munt 
de coses fascinants.

Coneix els orígens de 
la Unió Europea, la 
seva funció, les seves 
institucions i cadascun 
dels països que en són 
membres. Una obra 
plena de curiositats 
sobre episodis històrics i 
costums.



Novetats inèdites i clàssics moderns nacionals i estrangers

Úrsula
Germán Machado
Il·l. Carolina T. Godina
978-84-19659-14-9
88 pàg. / 11,95 €

La Lara explica el que va 
passar en un dels estius 
més estranys de la seva 
vida: l’estiu que va haver 
d’anar abans d’hora a casa 
dels avis, en un poblet 
del Pirineu. L’estiu de l’os. 
L’estiu de la cabreta Úrsula.

El nen
Colas Gutman
Il·l. Emilio Urberuaga
978-84-19659-07-1
32 pàg. / 12,95 €

El nen és en Lleonard, un 
petit ésser humà de ciutat. 
Als pares els agrada passar 
els caps de setmana al 
camp. Un dia, els animals 
li pregunten el següent: 
l’ovella dona llana, la vaca 
dona llet i la gallina pon 
ous, però... per a què 
serveix un nen?

La profecia de 
la Beatryce
Kate DiCamillo
Il·l. Sophie Blackall
978-84-19659-09-5
288 pàg. / 11,95 €

Un monjo troba a l’estable 
del monestir una nena 
malalta i tota bruta de 
terra i de sang. Mentre en 
prenia cura, descobreix 
horroritzat que la nena 
sap llegir, cosa que suposa 
un perill perquè en 
aquell regne està prohibit 
ensenyar les nenes a llegir.

L’Emil i els detectius
Erich Kästner
Il·l. Walter Trier
978-84-19659-00-2
192 pàg. / 12,95 €

L’Emil agafa tot sol un 
tren cap a Berlín. Però el 
trajecte s’espatlla quan 
li roben els diners que li 
havia donat la mare. 
Mentre segueix la pista 
del lladregot, coneix en 
Gustau i els seus amics 
detectius. Junts traçaran 
un pla per atrapar el 
lladre. Se’n sortiran?

El meu primer amor
David Nel·lo
978-84-19659-05-7
120 pàg. / 10,50 €

En José Pedro explica com havia assistit, entre divertit 
i indignat, a la transformació del seu germà Ivanhoe. 
En Hoe ja no jugava a la Play, es preocupava per menjar 
bé i s’havia tornat presumit. S’havia enamorat! Ell no 
s’enamoraria mai, n’estava segur. Segur?

Una novel·la que parla d’amor sense una perspectiva 
romàntica, amb sentit de l’humor i des del punt de 
vista d’un noi.
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