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On és el senyor Astronauta?                                      Ingela P. Arrhenius Col·lecció Llibres amb textures Estrella Polar
On és el senyor Pingüí?                                          

978-84-18134-75-3       
10258875
18 x 18 cm / 10 pàg.
Cartró
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

978-84-18134-76-0       
10258876
18 x 18 cm / 10 pàg.
Cartró
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

Distribució 
18 de novembre de 2020

Distribució 
18 de novembre de 2020

Un llibre espacial amb solapes de roba 
per jugar sense parar!

Un llibre glacial amb solapes de roba 
per jugar sense parar!

• Consolidació de l’autora, Ingela P. Arrhenius, com a marca apreciada i reconeguda.

• Més de 23.000 exemplars venuts de la col·lecció en català. Més de 3 milions d’exemplars venuts a tot el món. Traduït a 19 idiomes.

• Format de gran qualitat d’acabats, amb elements novelty molt adequats a l’edat i disseny gràfic molt atractiu. La senzillesa del dibuix 
i els elements tàctils fascinen els més petits.

Busca i troba els personatges que s’amaguen en aquest llibre tan espacial!

Un nou títol de la col·lecció de solapes de roba amb els personatges de l’espai: 
l’astronauta, l’enginyera, el gos espacial i l’extraterrestre.

A partir d’1 any.

Busca i troba els personatges que s’amaguen en aquest llibre!
Un nou títol de la col·lecció de solapes de roba amb els animals de la glacera: la foca, 
la gavina, la balena i el pingüí.

A partir d’1 any.

RELLANÇAMENT

On és el Pare Noel?
978-84-9137-793-1 
10236876
8,95 € 

Distribució 18 de novembre de 2020
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El llibre il·lustrat d’Anna Llenas 
per a futures mames!

Ser mare és ser llar,  
ser refugi. És compartir  
ritmes, sons i  
esperances  
amb una petita  
llavor que creix  
perquè vol ser vida.

Ser mare és un viatge  
fet de vincle i intimitat.  
És un intens diàleg sense  
paraules. Una aventura  
que cal viure al màxim  
i recordar per sempre.

Aquest llibre és una  
celebració de tot el que passa 
(i més) dins la panxa de les mares.

Col·lecció: Contes
Mides: 21 x 30 cm / Pàgines: 20
Format: Tot cartró
Codi: 10264353
ISBN: 978-84-18135-53-8
Servei: 04/11/20
PVP: 16,30 € / 16,95 €
A partir de 3 anys

Autora número 1 en vendes de LIJ amb un dels majors èxits dels darrers anys:  
El Monstre de Colors (Flamboyant, 2012), que ha venut prop de 400.000 exemplars.
Les vendes dels seus títols publicats amb nosaltres ascendeixen a 180.000 
exemplars, dels quals 52.500 exemplars en català. 
Autora TOP en el camp de la LIJ. Per si mateixa ja és una marca de qualitat i d’èxit.
Gran capacitat de promoció de la seva obra a través de les xarxes socials i gran 
poder de prescripció.
Els seus personatges són molt estimats pel públic infantil, però també té molts 
seguidors adults, en el camp de la pedagogia, l’art, la puericultura i el disseny. 
Aquest llibre es dirigeix als dos públics alhora.
Un llibre tendre i amable sobre el procés de l’embaràs i el vincle especial que 
uneix les mares amb els seus futurs nadons: un regal perfecte per a futures mares.
Molt adequat també per a nens i nenes que estan a punt de convertir-se en 
germans grans. Una forma perfecta de satisfer la seva curiositat i una excusa  
per parlar de tot el que està per venir.

ARGUMENTS DE VENDA

DISPLAY

ANNA LLENAS 2020 CAT

Codi: 10268313

PACK25 POSTALS 

ANNA LLENAS 2020 CAT

Codi: 10268312
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Osset Siset. Bon Nadal!            Benji Davies    Col·lecció Osset Siset   Estrella Polar
 

El gat amb botes            Diversos autors    Col·lecció Contes clàssics     Estrella Polar
La Rínxols d’or    amb mecanismes  

978-84-18134-95-1       
10259772
18 x 18 cm / 10 pàg.
Cartró
Preu 6,68 €
PVP 6,95 €

978-84-18135-34-7       
10263307
19 x 19 cm / 10 pàg.
Cartoné
Preu 7,64  €
PVP 7,95 €

978-84-18135-35-4       
10263308
19 x 19 cm / 10 pàg.
Cartoné
Preu 7,64  €
PVP 7,95 €

Distribució 
18 de novembre de 2020

Distribució 
25 de novembre de 2020

Distribució 
25 de novembre de 2020

Celebra el Nadal amb l’Osset Siset!

El Gat amb Botes en un 
format interactiu per llegir 
i jugar a la vegada.

La Rínxols d’Or en un format 
interactiu per llegir i jugar 
a la vegada.

• Un nou títol que amplia una de les col·leccions 
preferides dels més petits.

• Gran èxit de vendes de la col·lecció, amb més de 
70.000 exemplars venuts en català. Més de 3 mi-
lions d’exemplars venuts a tot el món.

• Format de cartró ideal per als més petits.

• Comptem amb la disfressa d’Osset Siset per uti-
litzar-la en esdeveniments i promocions.

L’Osset Siset va al pol nord a ajudar el pare Noel... 
Hi ha quelcom que no sàpiga fer?

Acompanya’ls mentre preparen i reparteixen tots 
els regals en aquest divertidíssim llibre amb me-
canismes.

A partir d’1 any.

El fill petit d’un moliner va rebre com a herència un gat.
—De què viuré jo ara? —plorava el noi desconsolat.

A partir d’1 any.

La Rínxols d’Or és una noia tafanera i amable,  
que, caminant, descobreix una casa confortable.

A partir d’1 any.

RELLANÇAMENT

Osset Siset. Juga i construeix
978-84-9137-771-9 
10235457
14,90 € 

Distribució 
18 de novembre de 2020

• Deixa’t seduir per la màgia 
d’aquests contes clàssics 
amb mecanismes que fasci-
naran els més petits. Uns 
llibres de cartró resistents 
amb llengüetes i més sor-
preses ideals per a nens i 
nenes a partir d’1 any.

• Aquesta col·lecció té més de 
21.000 exemplars venuts.

• Els contes clàssics de sempre 
amb mecanismes perquè els 
més petits els coneguin al 
mateix temps que desenvo-
lupen els seus sentits.

• Format adaptat a les habili-
tats motrius dels nens i les 
nenes.

• Rimes senzilles que aporten 
musicalitat i faciliten la me-
morització i vincle amb el 
conte.
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El caganer amb un pet!
ISBN: 978-84-9057-971-8
Codi: 10126687
8,95 €

És Nadal, Stilton!
ISBN: 978-84-9137-121-2
Codi: 10169868
8,95 €

L’estrany cas 
del tió desaparegut 
ISBN: 978-84-9057-237-5 
Codi: 10037597
7,95 €

La màgica nit dels Elfs
ISBN. 978-84-9137-388-9
Codi: 10196520
8,95 €

El misteri dels Elfs
ISBN. 978-84-9137-673-6
Codi: 10228603
8,95 €

Per a fans de Geronimo Stilton 

Viu un Nadal de conte  
Els millors llibres per llegir al Nadal per a nens i joves!

Viu un Nadal de conte  
Els millors llibres per llegir al Nadal per a nens i joves!

Per als més petits de la casa

Distribució: 18/11/2020

RELLANÇAMENT
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978-84-18135-18-7       
10261466
24 x 27 cm / 58 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 15,35 €
PVP 15,95 €

978-84-18135-23-1       
10261862
24 x 27 cm / 36 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 19,18 €
PVP 19,95 €

Distribució 
11 de noviembre de 2020

Distribució 
18 de novembre de 2020

L’Ariadna i la lluna Pruna                    Jaume Cabré | Queralt Armengol          Col·lecció Baobab Estrella Polar
  

El Carter Joliu                                       Janet Ahlberg | Allan Ahlberg               Col·lecció Baobab Estrella Polar
  

El nou àlbum il·lustrat de Jaume Cabré, 
un preciós llibre amb solapes i troquells.

Torna El carter joliu!

• Nou àlbum il·lustrat de Jaume Cabré, des-
prés d’ En Pere i el bosc i La Mariona i la 
Menjanits. 

• Històries dolces i inspiradores, on l’autor 
posa en valor l’amistat, el treball en equip 
i el respecte pels altres i pels animals.

• Jaume Cabré és un dels escriptors cata-
lans més importants de la literatura con-
temporània i acumula nombrosos premis, 
ha estat traduït a més de 20 idiomes i 
sempre està entre els llibres més venuts.

• Llibre sorpresa amb troquells i solapes, 
cada pàgina és única i especial.

• Magníficament il·lustrat per la Queralt Ar-
mengol.

• Un clàssic conegut per mestres de primària i 
bibliotecaris des de fa més de dues dècades.

• Llibre recomanat pel departament d’Ensen-
yament de la Generalitat de Catalunya.

• Un llibre novelty amb cartes i sobres d’un 
carter molt especial.

Endinsa’t en el nou conte de Jaume Cabré, una his-
tòria plena de pàgines amb sorpreses on l’Ariadna 
es fa amiga de la lluna i juntes viatjaran en globus 
pel cel, des de la ciutat a la sabana, coneixeran és-
sers fantàstics i viuran aventures úniques!
 
A partir de 5 anys.

Una deliciosa saca de correus amb cartes de debò adreçades a coneguts personatges perquè les 
obris i les llegeixis.

Dins el sobre adreçat als tres óssos hi trobaràs una nota de la Rínxols d’Or demanant disculpes. Hi 
ha una circular per a la bruixa, una targeta postal per al gegant i moltes coses més.

Per als nens i les nenes de sempre: de primera classe.

A partir de 5 anys.

978-84-18135-17-0       
10261465
25 x 25 cm / 32 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 13,41 €
PVP 13,95 €

Distribució 
18 de novembre de 2020

Mamo                                                    Alejandra Castelló, Babeth Ripoll         Col·lecció Baobab Estrella Polar
                                                               Il·lustradora: Marisa Morea  

Aquest llibre mostra com, al segle XXI, el 
concepte de família no és una cosa tancada.

• Primer llibre que es publica sobre aquesta 
temàtica: madrastres i padrastres (bons).

• La història mostra que al segle XXI el con-
cepte de família no és una cosa tancada.

• Il·lustracions molt tendres de Marisa Mo-
rea. 

En Kai està a punt de conèixer la seva madrastra. Les madrastres fan por! Però ella no és com les 
madrastres malvades dels contes… Ella és la MAMO, una MAdrastra-MOlona!

A partir de 3 anys.
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Tornen la Nenúfar i la Matoll 
amb un llibre màgic, misteriós, 

ple d’aventures i molt, molt d’humor!

Manual imprescindible  
per aprendre tots els trucs  
i secrets de la màgia èlfica (O NO!) 
de la mà de la Nenúfar i la Matoll.       
                   Un llibre màgic, únic, i que  
               et farà petar de riure!

Els títols de la col•lecció Les aventures de la família del Super3  
han venut uns 199.000 exemmplars.
Llibre diferent a la resta dels títols de la col•lecció que aposta per 
deixar anar la creativitat i la fantasia.
Gran apoosta del Club Super3, que té més d’un milió de socis al  
nostre país. 

•

•

•

Col·lecció: Les aventures de la família del Super3
Autors: Santi Anaya / Álex Roca
Mides: 14 x 21 cm / Pàgines: 160
Format: Rústega amb solapes
Codi: 10265878
ISBN: 978-84-18135-83-5
Servei: 04/11/2020
PVP: 14,33 € / 14,90 €

EVIDENCIADOR

NENÚFAR I MATOLL 2020

Codi: 10268314

ARGGUMEENTSS DEE VEENNDDA

A partir de 5 anys



978-84-18135-57-6       
10264763
25,5 x 25,5 cm / 32 pàg.
Cartoné
Preu 12,45 €
PVP 12,95 €

978-84-18443-17-6       
10267340
15 x 21,5 cm / 144 pàg.
Cartoné sense sobrecoberta
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €

Distribució 
11 de novembre de 2020

Distribució 
11 de novembre de 2020
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La misteriosa màgia                             Las Ratitas                                              Col·lecció Primers lectors Estrella Polar
de les Súper Ratitas  

Una nova aventura de Las Ratitas,  
el canal infantil de YouTube número 1.

• Tercer llibre de Las Ratitas, el canal de You-
Tube destinat a entreteniment infantil nú-
mero 1, amb més de 20 milions de seguidors.

• Aquest és el tercer d’una sèrie de 6 llibres, 
que es publicaran entre 2020 i 2021. 

• Barreja de ficció i llibre fan, ple d’aventures i 
algunes curiositats de la vida de Las Ratitas. 

• Sèrie que fomenta valors com l’amistat, 
el treball en equip, l’empatia, el respecte, 
l’amor o la tolerància.

• Només la primera edició del llibre inclou con-
tingut extra: jocs, passatemps i stickers.

Las Ratitas celebren una festa de pijames! La Gi-
sele i la Claudia hi han convidat les seves noves 
amigues, la Sara i la Júlia, dues germanes que 
viuen a la casa del costat. La festa va genial fins 
que, abans d’anar-se’n al llit, s’adonen que la Sara 
ha perdut el penjoll que li va regalar la seva àvia, 
que no apareix per enlloc… Podran recuperar-lo 
la Gisele i la Claudia amb els seus superpoders i 
amb l’ajuda de l’Alma, la seva inseparable gosseta? 
Et sorprendrà tot el que els passa a Las Ratitas en 
aquesta aventura!
 
A partir de 5 anys.

Tira pel dret.                                        Reggae per xics (The Penguins)             Col·lecció La lluna de paper Estrella Polar
Les Aventures de l’Antonieta     

Puja al coet amb  
l’Antonieta i tira  
pel dret!

• Primer llibre del projecte musical Reggae per 
xics (The Penguins),

• Els grups d’animació infantil estan molt de 
moda (Dàmaris Gelabert, El pot petit, Xiula...). 
Els pares cada cop estan més implicats en la 
cultura musical i en l’oci dels seus fills.

• Reggae per xics té una llarg trajectòria musi-
cal (amb la banda The Penguins) i ha conreat 
molts èxits, i sempre aconsegueixen fer sold 
out als seus concerts. Públic molt fidel i re-
petidor.

• El 2021 celebraran el 10 anys del grup i apro-
fitaran l’efemèride per fer accions més po-
tents i visibilitzar el llibre.

• Tenen més de 10.000 seguidors a Instagram i 
a Facebook.

L’Antonieta vol anar a la lluna i es construeix un 
coet espacial. Una història que us farà cantar i 
ballar, de la mà de la banda Reggae per xics!

A partir de 5 anys.

COBERTA 

EN PREPARACIÓ

ESTOIGS

Distribució 
18 de novembre de 2020

Distribució 
18 de novembre de 2020

8432715127116 
0010268321
PVP 30 €

978-84-9137-935-5
0010248340
PVP 44,70 €

Estoig Greg/Rowley La porta dels tres panys
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978-84-18135-63-7       
10265034
14 x 20 cm / 304 pàg.
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

Distribució 
25 de novembre de 2020

Ha arribat l’alba d’un nou dia: les princeses 
es disposen a combatre!

• Segon títol d’una nova trilogia de fantasy. Segueix les passes dels llibres de Princeses i 
Bruixes de Tea Stilton, dels quals s’han venut milers d’exemplars en català.

• Històries protagonitzades per sis personatges femenins forts i intensos, que es mouen 
en un món de màgia i somni.

• Maquetació cuidada i delicades il·lustracions.

De camí a la sinistra residència del Senyor de la Discòrdia, una persona que consideraven 
amiga separa les Princeses de l’Alba. Mentre l’Àstrid s’allunya en l’horitzó a bord d’un 
vaixell enorme, el dubte s’obre pas als seus cors. Però, en el moment més fosc, del mar en 
renaixerà una nova esperança. El viatge cap al Regne de les Ombres acaba de començar!
 
A partir de 9 anys.

Princeses de l’alba 2. Nemis         Tea Stilton Col·lecció Princeses de l’alba Estrella Polar
   

978-84-18134-85-2       
10259143
13 x 19,5 cm / 128 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

Distribució 
25 de novembre de 2020

Les Tea Sisters salven la clínica veterinària! 

• Sèrie amb els mateixos personatges 
que l’exitosa col·lecció de Tea Stilton 
centrada en l’emocionant dia a dia de 
les Tea Sisters a la Universitat de Rat-
ford. 

• Aventures entranyables i tendres en 
què l’amistat i la solidaritat tenen un 
paper destacat.

• Amb informació complementària.

Per ajudar els animals de la clínica veterinària, l’Acadèmia de la Moda ha organitzat una des-
filada benèfica. Això combina les nostres dues grans passions: la moda i l’amor per la natura!

A partir de 7 anys.

TS. Ratford 35. Un cadell busca casa      Tea Stilton Col·lecció Aventures a Ratford Estrella Polar
   

Rellançaments amb nou codi 
i coberta

GS5. Un viatge  
demencial a Ratkistan
978-84-1844-326-8
10267583
8,95 €

GS18. El secret  
de la família Tenebrax
978-84-1844-327-5
10267584
8,95 €

Distribució 
04 de novembre de 2020
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Acompanya les 
Tea Sisters en una nova aventura 

als Mons Fantàstics

Està a punt de començar 
l’última missió… Cal trobar 
vuit esferes màgiques en una 
cursa contrarellotge per derrotar 
el Mirall del Caos i retornar 
l’harmonia als meravellosos 
Regnes de les Fades.

Tea Stilton, germana de Geronimo Stilton i enviada especial de L’Eco del  
Rosegador, és autora de llibres infantils de gran èxit.
Edició especial de gènere fantàstic que narra les aventures de les Tea Sisters  
en els mons màgics de les fades.
Cuidada edició gràfica amb atractives il·lustracions en color.
Amb informació complementària i activitats al final del llibre (receptes,  
manualitats, jocs...).

ARGUMENTS DE VENDA

Col·lecció: Tea Sisters
Mides: 14,3 x 18,6 cm / Pàgines: 224
Format: Tapa dura amb sobrecoberta
Codi: 10264273
ISBN: 978-84-18135-51-4
Servei: 18/11/2020
PVP: 17,26 / 17,95 €
A partir de 9 anys




