BN 2021-02-I&J.qxp_BN 17/11/20 9:57 Página 1

BNunperun
BUTLLETÍ DE NOVETATS

FEBRER 2021 · Núm. 108

Més aventures de l’Anna Kadabra
i el Club de la Lluna Plena

L’illa de les Mascotes

Un talp al meu jardí
El nou àlbum infantil de Martí Gironell!
L’Iku
Una nova col·lecció
de rutines amb
sons.

La rebel·lió
de les noies
El futur
és feminista!

Les bruixes
Tornen Les bruixes
de Roald Dahl!

BNunperun I 2
On és el cotxe?
On és la T. rex?

Ingela P. Arrhenius

Col·lecció Contes
amb textures

Estrella Polar

La col·lecció de solapes d’Ingela segueix creixent!
ON

ÉS EL COTXE?

Un nou títol de la col·lecció de solapes de tela que
presenta els vehicles: el tren, l’avió, el vaixell i el
cotxe. Ideal per a mans petites.
A partir de 5 mesos.

Distribució
03 de febrer de 2021

ON

ÉS LA

T.

978-84-18135-59-0
10265028
18 x 18 cm / 10 pàg.
Cartró
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

REX?

Un nou títol de la col·lecció de solapes de tela que
presenta els dinosaures: l’estegosaure, el diplodoc,
la triceratop i la T. rex. Ideal per a mans petites.

•

Consolidació de l’autora, Ingela P. Arrhenius, com a marca
apreciada i reconeguda. Aquesta
és la col·lecció de l’autora que millor funciona al nostre país.

•

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
nadons des dels 4-5 mesos, quan
comencen a girar-se i a jugar a fer
tat amb les solapes.

•

Més de 20.000 exemplars venuts
de la col·lecció en català. Més de
3 milions d’exemplars venuts a tot
el món. Traduïda a 19 idiomes.

A partir de 5 mesos.

Distribució
03 de febrer de 2021

Anem a la selva

Timothy Knapman
Wesley Robins

978-84-18135-58-3
10265027
18 x 18 cm / 10 pàg.
Cartró
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

Col·lecció Llibres
de coneixement

Estrella Polar

Explora les capes de la selva en aquest llibre
interactiu amb mecanismes!
Acompanya la Berta, el seu germà Bernat i el gosset
Pelut a explorar la selva amazònica. Des dels arbres
gegants de la superfície ﬁns a les arrels més profundes
de l’interior de la terra, descobriràs un munt de curiositats de la selva i dels increïbles animals que hi viuen.
• Què mengen els micos aranya?
• Quins animals es poden veure al sotabosc?
• Quan van començar a viure humans a l’Amazònia?
Endinsa’t a la selva i ho sabràs!
A partir de 5 anys.

978-84-18135-93-4
Distribució
17 de febrer de 2021 10266396
18 x 18 cm / 10 pàg.
Cartró
Preu 12,45 €
PVP 12,95 €
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•

Quart títol de la col·lecció Anem a... que presenta
informació de no-ﬁcció en un format gran i amb
mecanismes a un preu molt competitiu.

•

Informació sobre la selva i els seus habitants variada, rica i senzilla: adaptada a aquesta edat.

•

Cada doble pàgina inclou un divertit joc de busca
i troba.

•

Al ﬁnal del llibre es presenta una doble pàgina
amb més de 50 paraules de vocabulari.

RECORDA

Anem a l’espai
978-84-9137-668-2
0010228298
12,95 €

Anem a l’oceà
978-84-9137-669-9
0010228299
12,95 €

Anem a veure els dinosaures
978-84-18134-97-5
10260598
12,95 €



l’ I Ku

Aprendre les rutines mai havia
sigut tan fàcil ni tan divertit!
Col·lecció: Llibres de sons
Autor: Nicola Slater
Mides: 20 x 20 cm
Pàgines: 10
Format: Cartró
Codi: 10263817
ISBN: 978-84-18135-45-3
Distribució: 10/02/2021
PVP: 13,41€ / 13,95€
A partir d’1 any

Col·lecció: Llibres de sons
Autor: Nicola Slater
Mides: 20 x 20 cm
Pàgines: 10
Format: Cartró
Codi: 10263816
ISBN: 978-84-18135-44-6
Distribució: 10/02/2021
PVP: 13,41€ / 13,95€
A partir d’1 any

L’Iku ja no porta bolquer

L’Iku va a l’escola

L’Iku ja és gran i no porta bolquer!
A vegades té accidents, però d’altres
aconsegueix arribar a temps al seu
preciós orinal vermell i tothom ho
celebra amb alegria!
Un llibre sonor ideal per compartir
amb qualsevol que hagi deixat el bolquer
fa poc... o estigui a punt de deixar-lo.

Avui l’Iku va a l’escola. Pintarà,
tocarà els instruments, llegirà un
conte... i també jugarà amb els seus
amics i amigues. L’acompanyes?
Un llibre sonor ideal per compartir
amb qualsevol que vagi a l’escola...
o estigui a punt de començar-la.

Us presentem un nou personatge carismàtic sense gènere
amb qui les nenes i els nens s’identiﬁcaran i aprendran les
rutines.
Temàtica molt interessant per a les famílies: els llibres sobre
anar al lavabo acostumen a ser molt útils en el momentt de
deixar el bolquer i els de l’escola, per endinsar-se més en
n les
rutines.
Llibre que incorpora 5 sons divertits. Els botons estan
adaptats a mans petites i conviden a interactuar amb el
llibre. Els infants premeran els botons una i altra vegada,
a,
fascinats pels sons.
Il·lustracions adorables, detallades i a tot color.
Més de 95.000 exemplars de la col·lecció venuts a 7 països.
sos.
A l’octubre un nou títol de la col·lecció.
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Raya i l’últim drac.
Primers lectors

COBERTA PROVISIONAL

Disney

Col·lecció Disney

Disney

Viatja al sudest asiàtic amb el llibre de la nova
pel·lícula.
La Raya té una missió: fer tornar la pau al regne de Kumandra. Amb l’ajuda de Sisu, l’últim drac,
i d’un estrambòtic grup d’amics, haurà de trobar els trossos d’una joia ancestral amb poders
sobrenaturals.
A partir de 3 anys.

Serà la primera pel·lícula d’animació original de Walt
Disney Animation Studios des de Vaiana (2016).
• Més guerrera que princesa, Raya agafa el relleu d’una
Princesa Disney molt estimada i empoderada: Mulán.
• A càrrec de la pel·lícula estan els responsables d’animació de Frozen, Zootrópolis y Big Hero 6. Els efectes visuals seran espectaculars.
• Als cinemes a partir del 12/03.
•

978-84-18443-47-3
Distribució
10 de febrer de 2021 10270007
22 x 22 cm / 32 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 6,68 €
PVP 6,95 €

El Carnestoltes

Noemí Fernàndez Selva
Roser Argemí

Col·lecció Les nostres tradicions

Estrella Polar

Celebrem el Carnestoltes!
És divendres a la tarda a l’escola i tothom es prepara per anar a casa. De sobte, algú pica
a la porta de la classe. La mestra fa un gran somriure i un personatge estrambòtic entra a
l’aula amb un gran salt.
—Hola, nens i nenes! He tardat un any a arribar, però ja soc aquí! I em penso quedar una
setmana amb vosaltres...
A partir de 3 anys.

Ampliem la col·lecció amb una tradició més.
Una col·lecció de creació pròpia per redescobrir els millors contes i cançons de la tradició
catalana en la seva versió més genuïna.
• Format molt adequat per a preescolar. Amb il·lustracions en color.
•
•

978-84-18443-20-6
Distribució
03 de febrer de 2021 10267346
20 x 21 cm / 14 pàg.
Cartró
Preu 7,64 €
PVP 7,95 €

RELLANÇAMENT
Distribució 03 de febrer de 2021

El meu primer
Carnaval dels animals
978-84-16519-61-3
10131276
9,95 €
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Un conte fantàstic que ens convida a viatjar
sota terra per conèixer i cuidar el nostre entorn.
En Felip és un talp que apareix al jardí de la casa
de dos nens, en Quim i el seu germà petit, en
Pep. El talp els diu que fa molta estona que corria
pels túnels i galeries que havia fet per sota terra
i que no aconseguia trobar el camí cap a casa
seva. Resulta que tots els forats tenien alguna
trampa. En Felip està molt trist i en Quim i en Pep
el volen ajudar. Però per això hauran de baixar a
sota terra. Al costat d’en Felip, els dos germans
viuran una aventura subterrània, descobriran tot
p j a la superfície
p
un món i quan tornin a pujar
seran
conscients del que hi ha sota els seus peus i com
pectar-lo.
n’és d’important respectar-lo.

Col·lecció: Baobab
Autors: Martí Gironell / Coaner Codina
Mides: 28 x 25,5 cm / Pàgines: 32
Format: Tapa dura sense sobrecoberta
Codi: 10270720
ISBN: 978-84-18443-56-5
Distribució: 10/02/2021
PVP: 13,41€ / 13,95€
A partir de 3 anys

Display Un talp 2021
21
0010272601
8432715128854

Martí Gironell i Gamero (Besalú,
ú 1971) és escriptor
escript i
periodista, reconegut al món de les lletres catalanes.
Col·labora a El Punt Avui, El Mundo, El Món i Sàpiens.
Un talp al meu jardí és el seu primer àlbum il·lustrat.
Precioses il·lustracions de Coaner Codina,
il·lustradora cada cop amb més prestigi
i amb molts seguidors.
El llibre tracta de temes de gran
actualitat com el respecte
pel medi ambient.

BNunperun I 6
El meu llitet

J. S. Pinillos

Col·lecció La Lluna de Paper

Estrella Polar

El millor conte per anar a dormir sols.
Una història que ha servit d’exemple a milers de nens i nenes que no volien dormir sols als seus
llitets, però que van entendre que pot arribar a ser meravellós.
Aquest conte està basat en la història real d’una nena i el seu llitet. Aquesta nena va aprendre que
dormir cada nit al seu llitet la feia molt feliç, perquè allà l’esperava tot un món d’experiències per
descobrir.
• El conte més venut a Internet perquè els nens

A partir de 3 anys.

Distribució
17 de febrer de 2021

Pare

Ritxar Bacete

i nenes dormin sols al seu llit, per ﬁ a les llibreries.
• Més de 30.000 exemplars venuts de l’autoedició.

978-84-18443-66-4
10271379
24 x 24 cm / 48 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

•

Molt ben valorat a les xarxes amb milers de
comentaris, mencions, vídeos i ressenyes.

•

Molt recomanat per professors, pares, psicòlegs…

Col·lecció Baobab

Estrella Polar

Un emotiu àlbum il·lustrat per celebrar el vincle
entre els pares i els seus ﬁlls i ﬁlles.
Pare és un viatge apassionant en forma de llibre il·lustrat en què trobarem 25 ﬁgures paternes,
algunes d’elles històriques, unes altres de la cultura popular, però que totes tenen una cosa en
comú: que, d’alguna manera, van trencar el rol del pare tradicional, absent i insensible.
A partir de 6 anys.

Distribució
17 de febrer de 2021

Avui seré millor que ahir

Jesús Ballaz

978-84-18443-59-6
10271152
27 x 34 cm / 72 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 16,30 €
PVP 16,95 €

•

Pare reivindica i celebra el rol del pare actiu,
present i empoderat.

•

25 contes breus inspiradors amb exemples de
pares reals (Confuci, Obama, Lennon...) que
van posar el seu gra de sorra per aconseguir
una nova forma d’entendre la paternitat i trencar amb els estereotips existents.

• Ritxar Bacete és activista especialitzat en gènere,

noves masculinitats i polítiques d’igualtat.

Col·lecció Contes

Estrella Polar

25 contes perquè els nens i nenes puguin
assolir la millor versió d’ells mateixos.
Com ha de ser el nen o la nena ideal? No hi ha una resposta única a aquesta pregunta, però sí que
podríem acordar una sèrie de qualitats que poden ajudar-los a enfrontar-se a la vida amb garanties.
Aquest llibre conté 25 contes els protagonistes dels quals són un exemple d’alguna d’aquestes qualitats. Perquè la ﬁgura de l’heroi, en la literatura, compleix aquesta funció: la de ser un model a imitar.
Personatges valents, curiosos, inconformistes, generosos, sincers, tenaços, solidaris... Personatges
que serveixen com a inspiració per intentar ser sempre millors que ahir.
•

A partir de 7 anys.

Distribució
10 de febrer de 2021

Febrer Infantil Josep.indd 6

978-84-18443-51-0
10270020
18 x 24 cm / 128 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €

Històries que desperten el desig d’imitar els
seus protagonistes per convertir-se en millors
persones.

• En la línia de contes inspiradors il·lustrats com

Contes per estimar-te millor (Álex Rovira i
Francesc Miralles).
•

Il·lustracions de Pep Montserrat, un dels
il·lustradors més reconeguts del panorama
infantil.

16/11/20 13:28

I si les bruixes
uixes fossin les bone
bones
es del
d conte?
conte
Més aventures de l’Anna Kadabra
i el Club de la Lluna Plena.
Col·lecció: Anna Kadabra
Autor: Pedro Mañas
Il·lustrador: David Sierra Listón
Mides: 14 x 20 cm
Pàgines: 128
Format: Rústica sense solapes
Codi: 10271156
ISBN: 978-84-18443-60-2
Distribució: 03/02/2021
PVP: 9,57€ / 9,95€
A partir de 7 anys

Recorda

Anna Kadabra 1.
El Club de la
Lluna Plena
-4
978-84-9137-974-4
10252747
9,95€

Anna Kadabra 3.
Un monstre
a la banyera
-6
978-84-1813-515-6
10261463
9,95€

Anna Kadabra 2.
Un problema amb ales
978-84-9137-986-7
10253034
9,95€

Anna Kadabra 4.
Festa a la mitjanit
978-84-1813-564-4
10265187
9,95€

Anna Kadabra 5.
L’Illa de les Mascotes
Aviat serà l’aniversari de Madame Prune!
Malauradament, a l’Anna i els altres bruixots
se’ls acaba el temps per pensar en un bon regal.
És aleshores quan la colla s’assabenta que, quan
era petita, la mestra va perdre la seva mascota
màgica. Segur que res no li faria més il·lusió
que recuperar-la, però…
ò… on s’amaga?
s ama
maga
g ?
ga

Exp. Anna Kadabra Exprés CAT
8432715129059
10272790

10252747
10253034
10261463
10265187
10271156
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alles
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onnst
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anyyer
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Anna Kadabra 3. Un monstre
banyera
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ititjani
jani
ja
nit
Anna Kadabra 4. Festa a la
mitjanit
es M
Ma
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ssccotes
ottes
e
Anna Kadabra 5. L’Illa dee lle
les
Mascotes

Gran èxit dels quatre primers volums.
Màgia, bruixes, humor, misteri, aventura i una
colla d’amics, empoderament femení.
Les bruixes ja no són cruels, ara protegeixen el món
amb els seus poders.
Aventures autoconclusives que es poden llegir independentment.
En cadascuna, el Club de la Lluna Plena s’enfronta a un misteri
o perill diferent. Es barregen les situacions quotidianes
amb els successos màgics i esbojarrats.
Capítols breus i trames senzilles.
Col·lecció estrella de narrativa infantil del 2020.

4
3
3
1
5

16 eexemplars
16
xem
xe
emp
mpllaars
rs
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Agència del cor 7. La trobada secreta

Tea Stilton

Col·lecció Tea Stilton.
Agència del Cor

Estrella Polar

Un altre cas misteriós de l’Agència del Cor.
A l’autobús que agafa cada dissabte, Nicky veu com s’inicia una amistat molt especial: Josh
i Melissa semblen estar molt bé junts! Potser... massa! Quan la noia desapareix en el no-res,
descobrirem una pila de mentides!
A partir de 7 anys.

Distribució
17 de febrer de 2021

•

Amb il·lustracions en color i una presentació gràﬁca acurada que fa la lectura més àgil
i dinàmica.

•

Basada en la sèrie d’èxit de les Tea Sisters, que ha venut milers d’exemplars en català.

•

Amb consells i activitats al ﬁnal del llibre.

•

Les noies de l’Agència del Cor s’enfronten sempre a casos relacionats amb qüestions
romàntiques.

978-84-18443-45-9
10269842
14 x 21 cm / 144 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 12,45 €
PVP 12,95 €

Geronimo Stilton 82.
No volies mel, Stilton?

Geronimo Stilton

Col·lecció Geronimo Stilton.
Els Grocs

Estrella Polar

Una altra aventura de bigotis!
«Amb el meu cosí Martin Gala hem tingut una idea genial: produir a la masia Stilton la
Mel del Rosegador Llaminer. Però algú ens vol posar bastons a les rodes... Cal saber què
diantre passa!».
A partir de 7 anys.
Rellançaments amb nou codi
i coberta

Distribució
03 de febrer de 2021

Febrer Infantil Josep.indd 8

978-84-18135-81-1
10265854
13 x 19,5 cm / 128 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

•

Una col·lecció que ha venut més de
2.500.000 exemplars en català i els
títols de la qual es reediten contínuament.

•

Presentació gràﬁca acurada que fa la
lectura més àgil i dinàmica.

Distribució
10 de febrer de 2021

GS21. Qui ha raptat
a Esllanguida?
978-84-18443-68-8
10271663
8,95 €

GS58. Geronimo
se’n va de casa
978-84-18443-67-1
10271662
8,95 €

16/11/20 13:28

Tornen Les bruixes de
Les bruixes de debò es vesteixen amb
roba corrent i s’assemblen molt a les
dones corrents. És per això que són
difícils d’enxampar.
Aquesta és la sorprenent història d’una
víctima de les males arts de la Reina
de les Bruixes: un nen de set anys que
s’enfronta a totes les bruixes d’Anglaterra,
amb l’única ajuda de l’àvia més adorable
que us pugueu imaginar.
Col·lecció: Biblioteca Roald Dahl
Autor: Roald Dahl
Mides: 13 x 19,5 cm
Pàgines: 224
Format: Rústica sense solapes amb sobrecoberta
Codi: 10264271
ISBN: 978-84-18135-49-1
Distribució: 03/02/2021
PVP: 11,49€ / 11,95€
A partir de 9 anys

Inclou contingut extra, quatre capítols alternatius
inèdits de Roald Dahl.
Substitueix el llibre Les bruixes (codi 10035895).
Amb faixa o sobrecoberta de la pel·lícula per recordar
l’adaptació al cinema de Warner Bros, estrenada el
30/10/2020.
Roald Dahl va ser espia, pilot de combat expert, historiador de la
xocolata i inventor mèdic. També va escriure Charlie i la fàbrica de
xocolata, Matilda, El gran amic gegant i un munt d’històries brillants
més. Avui en dia encara és l’escriptor número 1 del món.
Blake
Il·lustracions de Quentin Blake.
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La rebel·lió de les noies

Gemma Lienas

Col·lecció Sputnik

Estrella Polar

Arriba La rebel·lió de les noies, el teu primer
llibre de feminisme.
És a l’aula d’una escola on la protagonista es comença a adonar d’unes injustícies que pateixen les nenes de la classe pel simple fet de ser-ho... Patriarcat, ús del llenguatge, estereotips...
Aquest llibre presenta un recorregut visual per diferents situacions masclistes de la nostra
societat, ens mostra exemples de dones fortes i valentes i ensenya als més petits a viure en
el feminisme, és a dir, en la igualtat. Un llibre rigorós i amb sentit de l’humor tant per a nens
com per a nenes. El manual de les feministes incipients.
A partir de 9 anys.

•

Gemma Lienas és una de les veus més
consagrades del panorama infantil i juvenil del nostre país.

•

També s’ha erigit com una de les portaveus del feminisme en el nostre país,
liderant accions i moviments que han
sumat moltes seguidores.

•

El diari lila de la Carlota (Premi Unesco
per la tolerància 2003) ha venut milers
d’exemplars a tot Catalunya.

Pack 25 punts de llibre
La rebel·lió (CAT)

Distribució
17 de febrer de 2021

Distribució
17 de febrer de 2021

978-84-18443-50-3
10270019
14 x 19,5 cm / 80 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Misteris al tren 1.
Robatori al Falcó Escocès

8432715128915
10272600

M.G. Leonard

Col·lecció L’illa del temps

Estrella Polar

Una sèrie de misteris clàssics que encantarà
als amants de les bones històries amb casos
per resoldre.
A en Harrison, un nen d’onze anys que viu a Anglaterra, els trens mai li han cridat especialment l’atenció… Fins el dia que els seus pares l’envien a passar una temporada amb el seu
oncle Nathaniel Bradshaw, un excèntric escriptor de viatges. Junts, emprenen un recorregut
en tren en què toparan amb uns misteriosos robatoris que hauran de resoldre amb enginy
i capacitat d’observació.
A partir de 12 anys.

Distribució
17 de febrer de 2021

Febrer Infantil Josep.indd 10

•

Una versió actualitzada de les clàssiques històries de detectius, al més pur estil
d’Agatha Christie, en les quals es van recopilant pistes ﬁns a donar amb el sorprenent culpable ﬁnal.

•

M. G. Leonard és una reputada autora britànica que ha publicat en més de 35 països.

978-84-18443-57-2
10270945
14 x 21,5 cm / 256 pàg.
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

16/11/20 16:10

BONS PROPÒSITS
L L EG I R UN L L IB R E CA DA S ET M A N A !

Aprendràs a estimar-te millor, a conèixer les teves emocions, ajudaràs a protegir el Planeta... I viuràs divertides aventures!

Contes per a nenes i nens feliços
Francesc Miralles i Álex Rovira

Contes per estimar-te millor
Francesc Miralles i Álex Rovira

Què
è bigotis em passa?
María Leach i Olga de Dios

978-84-18134-11-1
17,26 € / 17,95 €

978-84-9137-638-5
17,26 € / 17,95 €

978-84-9137-770-2
13,41 € / 13,95 €

10254797

10226385

10235451

9 788418 134111

9 788491 376385

9 788491 377702

Genial Ment
Begoña Ibarrola

Contes per salvar el planeta
Paolo Ferri, María Cristina Ramos
i Anna Casals

Salva el planeta! Descobreix
per què ets important
Geronimo Stilton

978-84-18134-42-5
15,34 € / 15,95 €

978-84-18135-40-8
13,41 € / 13,95 €

978-84-9137-329-2
11,49 € / 11,95 €

10190137

10257161

10263770

9 788491 373292

9 788418 134425

9 788418 135408

T’estimo (quasi sempre).
Un llibre pop-up
Anna Llenas

T’estimo (quasi sempre).
Contraris
Anna Llenas

T’estimaré
T’
ti
ti
é sempre
Debi Gliori

978-84-9137-047-5
23,03 € / 23,95 €

978-84-9137-834-1
10,53 € / 10,95 €

9 788491 370475

10163454

9 788491 378341

10240367

978-84-9137-909-6
13,41 € / 13,95 €

9 788491 379096

10247215

