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El llibre més esgarrifós d’en Rowley!

Històries de por
superguais

Contes de bona nit per a
les nostres Nenes Rebels
Més rebels i properes que mai!
Pastissos
perillosos
Una nova aventura
d’Anna Kadabra.

Es busca
entrenador
per a les
olimpíades
A gaudir dels JJOO!

Contes per a
famílies felices
El contes per gestionar
les emocions a casa.

BNunperun I 2
Com sona la casa?
Com sona la granja?

Anna Simeone

Col·lecció Llibres d’activitats

Estrella Polar

Coneix les onomatopeies dels sons que ens envolten!
COM

SONA LA CASA?

Un llibre d’onomatopeies per descobrir els sons que
se senten al carrer i dins de casa. Adults i infants
passareu una estona divertida imitant els vehicles i
els objectes que apareixen en aquestes pàgines.
A partir d’1 any.
Distribució
19 de maig de 2021

COM

SONA LA GRANJA?

Un llibre d’onomatopeies per descobrir els sons de
la granja. Adults i infants passareu una estona divertida imitant els simpàtics animals que apareixen
en aquestes pàgines.

•

Una nova col·lecció plena d’onomatopeies que motivaran els infants
a anomenar els objectes i els animals, a imitar-ne sons i a aprendre de manera natural.

A partir d’1 any.

•

Les onomatopeies fascinen les criatures, no es cansen mai de repetir els
sons dels animals i les coses.

•

Il·lustracions simpàtiques sobre
els temes estrella de preescolar: la
granja i la casa. El concepte és senzill
però no per això menys interessant.

Distribució
19 de maig de 2021

Descobreixo l’orquestra

978-84-18443-29-9
10269482
16 x 16 cm / 14 pàg.
Cartró
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

978-84-18443-28-2
10269481
16 x 16 cm / 14 pàg.
Cartró
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

Charlotte Roederer

Col·lecció Llibres de sons

Estrella Polar

Prem el botó i escolta les precioses melodies
que toca l’orquestra!
Aprèn les famílies d’instruments i busca les sorpreses que s’amaguen a cada pàgina!
6 melodies i 6 imatges en les quals escoltaràs i veuràs:
•

Com aﬁna l’orquestra

•

El vent de metall

•

Les cordes

•

La percussió

•

El vent de fusta

•

Com sona tota l’orquestra

A partir de 18 mesos.
978-84-18443-40-4
Distribució
05 de maig de 2021 10269175
16,5 x 16,5 cm / 14 pàg.
Cartró
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

•

Presentem una nueva col·lecció de Gallimard Jeunesse, els referents del mercat francès de
llibres musicals i els nostres partners en col·leccions com El meu primer llibre de sons i En
Pinxo. Amb el mateix so d’altíssima qualitat que tots coneixeu.

•

Estrella Polar és líder de llibres musicals i sonors. Aquest títol segueix la nostra voluntat
d’introduir les criatures en el fascinant món de la música clàssica, una temàtica d’èxit al
mercat.

•

Les il·lustracions estan plenes de detalls i contenen un senzill joc de busca i troba.

S

AMB
E orinals són objectes misteriosos i
Els
fascinants per als més petits. En aquest
fa
ll
llibre descobriran com utilitzar-los
m
mentre es diverteixen aixecant les
s
solapes i estirant les llengüetes.
C
Col·lecció:
Llibres joc
Autors: M. Borgardt / Maxie Chambliss
A
Mides: 16,5 x 16,5 cm
M
Pà
Pàgines: 10
Fo
Format: Cartró
PV
PVP: 9,57€ / 9,95€
A partir d’1 any

Distribució: 28/04/2021
Codi: 10265941
ISBN: 978-84-18135-85-9

Recuperem un clàssic que segueix
sent tan útil com sempre!
Un nou look per al llibre amb una temàtica
que mai passa de moda: els llibres per deixar
els bolquers són molt útils per a les famílies.
Rellançament

L’Iku
ku ja no porta bolquer
Distribució:
stribució: 28/04/2021
ISBN:
BN: 978-84-18135-44-6
Codi:
di 10263816
PVP: 13,41€ / 13,95€

Vaigg tota sola al lavabo
Distribució:
tribució: 28/04/2021
ISBN:
N: 978-84-9057-275-7
Codi: 10037509
PVP: 10,53€ / 10,95€

Vaig tot sol al lavabo
Distribució: 28/04/2021
ISBN:
SBN: 978-84-9057-274-0
Codi: 10037508
PVP: 10,53€ / 10,95€

ET E S

U llibre per deixar el bolquer,
Un
p
ple de solapes i llengüetes.

GÜ
N
E

Llibres gràﬁcs i didàctics
per aprendre a anar al lavabo
i deixar el bolquer! OLAPES I LL
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Juga amb el gatet. Llibre titella
Juga amb el pollet. Llibre titella

Marion Billet

Col·lecció Llibres joc

Estrella Polar

Diverteix-te jugant amb els titelles!
JUGA

AMB EL GATET

Acompanya el gatet durant el dia! Desperta’l, dona-li menjar, acaricia’l...
Gaudireu narrant aquesta història amb el titella de dit inclòs al llibre.
A partir d’1 any.

Distribució
05 de maig de 2021

JUGA

978-84-18135-90-3
10266322
16 x 17 cm / 10 pàg.
Cartró
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

AMB EL POLLET

Acompanya el pollet durant el dia! Desperta’l, dona-li menjar, acaricia’l...
Gaudireu narrant aquesta història amb el titella de dit inclòs al llibre.
A partir d’1 any.

Distribució
05 de maig de 2021

978-84-18135-91-0
10266323
16 x 17 cm / 10 pàg.
Cartró
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

•

Una nova col·lecció amb titelles de dit per jugar i aprendre vocabulari.

•

Els titelles de dit animaran els nens a interactuar amb el llibre seguint la narració.

•

Col·lecció il·lustrada per Marion Billet, l’autora de les nostres col·leccions estella El meu primer llibre de sons i Toca i escolta. Els seus
llibres han venut més de 135.000 exemplars en català.
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En Teo i els animals salvatges

Violeta Denou

Col·lecció En Teo
descobreix el món

Estrella Polar

Viatja ﬁns a l’Àfrica amb en Teo!
Continuació de la col·lecció emblemàtica En Teo descobreix el món. En aquest cas, en
Teo viatja a l’Àfrica, on veurà els paisatges de la sabana amb els seus propis ulls i visitarà
un centre de recuperació d’animals salvatges: rinoceronts, elefants, hipopòtams... Acompanya en Teo en aquest viatge!
A partir d’1 any.

Distribució
28 d’abril de 2021

•

Després de 44 anys, en Teo segueix sent un dels personatges preferits pels més petits
i continua a la memòria d’unes quantes generacions.

•

Més de 6 milions d’exemplars venuts.

978-84-18444-30-2
10275422
25 x 25,5 cm / 32 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

Els animalets.
El meu primer llibre de sons

Marion Billet

Col·lecció Llibres de sons

Estrella Polar

Prem el botó i descobreix els sons dels
animalets!
Un llibre amb 6 sons i 6 imatges de les següents cries d’animals:
• Els xaiets
• Els gatets
• Els ruquets
• Els gossets
• Els porquets
• Els pollets
A partir d’1 any.

Distribució
12 de maig de 2021

978-84-18443-46-6
10269902
15 x 15 cm / 14 pàg.
Cartró
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

•

La col·lecció El meu primer llibre de sons acumula més de 100.000 exemplars venuts
en català.

•

Cada llibre conté 6 sons d’alta qualitat, amb botons molt fàcils de prémer, adaptats a
mans petites.

•

Il·lustracions grans perquè els més petits puguin identiﬁcar els animals que hi apareixen i aprendre vocabulari.

RELLANÇAMENTS

Distribució 12 de maig de 2021

Descobreix el món amb el mètode Montessori,
el model d’aprenentatge que triomfa a tot el món

El meu quadern Montessori +4

El meu quadern Montessori +3
978-84-16522-19-4
10139243
Preu: 4,76 € / PVP: 4,95 €
A partir de 3 anys

978-84-16522-20-0
10139244
Preu: 4,76 € / PVP: 4,95 €
A partir de 4 anys

El meu quadern Montessori +5

El meu quadern Montessori +6

978-84-16522-21-7
10139245
Preu: 4,76 € / PVP: 4,95 €
A partir de 5 anys

978-84-9137-175-5
10176724
Preu: 4,76 € / PVP: 4,95 €
A partir de 6 anys

100 activitats Montessori
978-84-9137-179-3
10176728
Preu: 12,45 € / PVP: 12,95 €
A partir de 2 anys

Fes fora l’avorriment
i posa en marxa
la teva imaginació!
El llibre antiavorriment
978-84-16522-26-2
10139259
Preu: 7,64 € / PVP: 7,95 €
A partir de 7 anys
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BN 12 de maig de 2021
1
Distribució

RELLANÇAMENTS
Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Col·lecció xxxxxxxx

Estrella Polar

Els quaderns
d’estiu
més
extraràtics!
Xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx x xxxx
xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Vacances
extraràtiques 1r

Vacances
extraràtiques 2n

Vacances
extraràtiques 3r

978-84-9137-257-8
10183300
9,95 €

978-84-9137-258-5
10183301
9,95 €

978-84-9137-259-2
10183302
9,95 €

Xxxxxxxxxxxx

Distribució
xx de juny de 2014

978-84xx x xx cm / xxx pàg.
Xxxxxxx
Preu 00,00 €
PVP 00,00 €

Vacances
extraràtiques 4t

Vacances
extraràtiques 5è

978-84-9137-772-6
10235458
9,95 €

Xxxxxxxxxxx

978-84-9137-773-3
10235459
Xxxxxxx
9,95 €
97884
00,00 / 00,00

Xxxxxx

Tea Stilton.
Missió vacances 2n
978-84-9137-260-8
10183303
9,95 €

Distribució
ó
12 de maig
aig de 2021

Xxxxxxx
97884
00,00 / 00,00

Col·lecció xxxxxxxx

Estrella Polar

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx
Tea Stilton.
Tea Stilton.
Xxxxxxxxxxxxx

Missió vacances 3r
978-84-9137-261-5
10183304
9,95 €

Missió vacances 4t
978-84-9137-774-0
10235460
9,95 €

Expositor Stilton 2021
Exp
Codi
Co

Expositor
tor vacances
Stilton CAT
8432715123255
5123255
10259688
88

Distribució
xx de juny de 2014

RECORDA...

978-84xx x xx cm / xxx pàg.
Xxxxxxx
Preu 00,00 €
PVP 00,00 €

EAN

Títols

Xxxxxxxxxxxx
10183300
10

9788491372578

RECORDA...
Vacances extraràtiques 1r

Exemplars
3

10183301
10

9788491372585

Vacances extraràtiques 2n

3

10183302
10

9788491372592

Vacances extraràtiques 3r

3

10235458
10

9788491377726

Vacances extraràtiques 4t

3

10235459
10

9788491377733

Vacances extraràtiques 5è

2

10183303
10

9788491372608

Tea Stilton. Missió vacances 2n

2

10183304
10

9788491372615

Tea Stilton. Missió vacances 3r

2

10235460
10

9788491377740

Xxxxxxx
Xxxxxxx
97884 Missió vacances 4t97884
Tea Stilton.
2
00,00 / 00,00
00,00 / 00,00

20 exemplars
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Contes per a famílies felices

Begoña Ibarrola

Col·lecció Contes

Estrella Polar

Un recopilatori de contes per gestionar
les emocions a casa i assolir la felicitat
en qualsevol tipus de família.
Les famílies perfectes no existeixen, bàsicament perquè no hi ha dues famílies iguals. Però
totes, a la seva manera, poden arribar a ser famílies felices. A Contes per a famílies felices,
Begoña Ibarrola ens presenta vint històries protagonitzades per tota mena d’animals que
ens acosten a diferents tipus de famílies i ens mostren les claus per aconseguir l’harmonia
entre tots els seus membres: diàleg, llibertat d’expressió, optimisme, conﬁança, cooperació, comprensió...
A partir de 5 anys.

• Begoña

Ibarrola és experta en intel·ligència emocional, intel·ligències múltiples i musicoteràpia. En els seus contes, uneix l’humor i les aventures amb l’educació de la gestió
emocional.

Distribució
19 de maig de 2021

978-84-18444-23-4
10275397
21 x 27 cm / 176 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 19,18 €
PVP 19,95 €

DosMons. Contes de bessons, bessones
i altres germans incomparables

• Existeixen

llibres sobre la felicitat individual, però aquest és el primer que se centra en
la felicitat de tota la unitat familiar, i busca reﬂectir no només la família nuclear tradicional, sinó diferents tipus de famílies: monoparentals, amb pares separats, amb ﬁlls
adoptats, amb pares/mares d’un mateix gènere...

•

Al ﬁnal de cada conte hi ha una ﬁtxa perquè els pares puguin treballar els continguts
amb els ﬁlls.

•

Inclou una pàgina retallable amb un decàleg amb tots els punts que haurien d’assolir
totes les famílies felices.

Raquel Sánchez Silva

Col·lecció Contes

Estrella Polar

Contes fantàsticament il·lustrats per
descobrir el meravellós món dels bessons,
un univers incomparable!
Quan la popular presentadora de TV Raquel Sánchez Silva va començar a explicar contes
als seus bessons Bruno i Mateo, es va adonar que no n’hi havia pràcticament cap en què
els protagonistes fossin bessons com ells. D’aquesta mancança va néixer la idea d’aquest
recopilatori de contes il·lustrats protagonitzats íntegrament por tres parelles de bessons
molt diferents entre si.
A partir de 5 anys.

Distribució
28 d’abril de 2021

978-84-18444-24-1
10275398
21 x 27 cm / 128 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 17,26 €
PVP 17,95 €

•

No existeixen al mercat llibres infantils protagonitzats íntegrament per bessons.

•

Espanya és dels països amb més parts de bessons del món (augment del 70% en els
últims deu anys). Són germans amb moltes particularitats en la manera de relacionarse entre ells, amb la família i amb altres infants, i això no surt reﬂectit en la majoria
de contes infantils.

•

L’autora, Raquel Sánchez Silva, mare de bessons, és presentadora de TV (Pekín Express, Supervivientes, Likes, Maestros de la Costura).

•

El llibre inclou una guia amb consells per a les famílies elaborada per la psicòloga
Alicia Banderas, col·laboradora habitual en diversos mitjans, i autora de llibres de
psicologia infantil, com Pequeños tiranos.

T
Tornem
més rebels
i properes que mai!
Hi havia una vegada una nena que no va viure gaire
e
lluny de tu i que no es va conformar amb fer el que se
suposava que havia de fer. Hi havia una vegada no una,
sinó moltes nenes que es van atrevir a desafiar les regles
i a sortir del camí marcat. Hi havia una vegada científiques,
esportistes, espies, polítiques, guerreres i artistes.
D’Agustina d’Aragó a Margarita Salas, d’Alaska
a Federica Montseny, de Carme Ruscalleda a Rosalía,
en aquest nou volum t’expliquem la història de cent
dones increïbles que van néixer a l’Estat Espanyol.
Cent dones que van somiar en gran.

Arguments de venda
da
Volum dedicat a dones espanyoles i catalanes.

Col·lecció: Contes
Mides: 18 x 24 cm / Pàgines: 224
Format: Cartoné sense sobrecoberta
Codi: 10275399
ISBN: 978-84-18444-25-8
Servei: 19/05/2021
PVP: 19,18 € / 19,95 €
A partir de 7 anys

Quart llibre de l’èxit mundial de vendes
Contes de bona nit per a nenes rebels, amb
més de 100.000 exemplars venuts a Catalunya.
Un llibre amb un missatge potent i ideal per
a totes les persones que tinguin una ﬁlla, neta
o neboda i que vulguin que creixi sabent que
pot arribar a ser el que es proposi.
El llibre està il·lustrat per artistes españoles
i catalanes.

Recorda

Contes de bona nit
per a nenes rebels
ISBN: 978-84-9137-337-7
Codi: 10191184
PVP: 19,95 €

Contes de bona nit
per a nenes rebels 2
ISBN: 978-84-9137-497-8
-8
Codi: 10210605
PVP: 19,95 €

Contes de bona nit
per a nenes rebels 3
ISBN: 978-84-18135-69-9
Codi: 10265635
PVP: 19,95 €
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Ser negre és bonic (Black is Beatiful)

I·lustradora: Magda Mandje

Col·lecció Baobab

Estrella Polar

Un delicat àlbum sobre la bellesa de ser un
mateix amb un text construït a partir de cites
de personatges rellevants.
«El temps ho cura tot. De veritat.
Per això, tot i les ensopegades, segueix sent tu mateix.
No perdis la dolçor. No deixis que et robin el somriure.
No et comportis com una roca si ets realment una pedra preciosa».
A través de les paraules de personatges referents de la cultura negra, com Nelson Mandela,
Nina Simone, Martin Luther King o Angela Davis, Ser negre és bonic subratlla la bellesa i el
valor de ser un mateix.
Distribució
05 de maig de 2021

978-84-18444-29-6
10275421
28 x 24,1 cm / 32 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

Ones a la panxa

A partir de 5 anys.

•

Tema d’actualitat. Després dels últims successos als EUA i la força amb la qual ha ressorgit el moviment Black Lives Matter, era urgent i necessari un llibre sobre la bellesa
de ser negre al nostre país.

•

Text escrit a partir de cites de personalitats rellevants de la cultura negra: Nelson Mandela, Malcolm X, Michelle Obama, Nina Simone, Muhammad Ali, Maya Angelou, Aretha
Franklin, Rosa Parks, Chimamanda Ngozi Adichie, Angela Davis o Martin Luther King
entre altres.

•

Les aquarel·les realistes de Magda Mandje, una jove il·lustradora negra establerta a
Madrid, n’afavoreixen totalment la identiﬁcació.

•

Encara que les il·lustracions mostrin nens negres, aquest àlbum il·lustrat té un missatge
universal i ajuda a combatre els prejudicis.

Mar Romera

Col·lecció Baobab

Estrella Polar

Un àlbum inspirador per descobrir
i reconèixer les emocions.
La Maria aproﬁta els últims dies de vacances a la platja. Mentre observa el vaivé de les
ones, recorda que li falta ben poc per començar el curs a l’escola nova, l’escola dels
grans! De sobte, l’envaeixen les sensacions que generen les situacions noves: curiositat,
por, sorpresa… És com si les ones que ara té al davant fossin un reﬂex d’allò que sent a
la panxa. O és a l’inrevés?
A partir de 5 anys.

Distribució
28 d’abril de 2021

978-84-18444-22-7
10275396
24 x 30 cm / 32 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

•

Mar Romera és psicopedagoga, és especialista en intel·ligència emocional i autora de
diversos de llibres dedicats a l’escola, la infància i la didàctica activa.

•

Les il·lustracions, plenes de color i delicadesa, són a càrrec de Rebeca Luciani.
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Anna Kadabra 6. Pastissos perillosos

Autor: Pedro Mañas
Col·lecció Anna Kadabra
Il·lustrador: David Sierra Listón

Estrella Polar

I si les bruixes fossin les bones del conte?
Una nova aventura del Club de la Lluna Plena.
Els aprenents del Club de la Lluna Plena s’enfronten als seus primers exàmens de bruixeria. Per desgràcia, a l’Anna se li ha entravessat l’assignatura de Cuina Màgica. Cap plat
li surt bé! Potser els seus amics la podran ajudar a preparar uns pastissets boníssims i
sorprenents. Ja té els ingredients, però... funcionarà la seva recepta?
A partir de 7 anys.

Distribució
12 de maig de 2021

•

Nova entrega d’Anna Kadabra, col·lecció que en català ha estat un èxit amb diverses
reedicions dels seus títols.

•

Màgia, bruixes, humor, misteri, aventura, amistat, colla i empoderament femení. Les
bruixes ja no són cruels; ara protegeixen el món amb els seus poders.

•

Aventures autoconclusives que es poden llegir independentment. En cada una, el
Club de la Lluna Plena s’enfronta a un misteri o perill diferents.

978-84-18444-41-8
10275721
14 x 20 cm / 128 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Jo estimo el món

Tania McCartney

Col·lecció Sputnik

Estrella Polar

Descobreix les meravelles del món.
Atles il·lustrat perquè els infants coneguin i aprenguin a valorar el nostre planeta en totes
les seves facetes. Amb aquest llibre viatjaran al voltant del món i descobriran curiositats
culturals sobre els seus habitants, meravelles increïbles (tant naturals com creades per
l’ésser humà) i la ﬂora i la fauna.
Amb capítols per a cada continent, les espectaculars il·lustracions mantindran el lector
enganxat a les seves pàgines organitzades per temàtiques, i aprendran un munt de dades
i curiositats sobre les ﬂors de cada zona, els ocells, el menjar típic de cada país o ﬁns i tot
rècords mundials i el món dividit per colors.
A partir de 7 anys.

Distribució
05 de maig de 2021

978-84-18444-28-9
10275406
26,2 x 35,5 cm / 96 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 19,18 €
PVP 19,95 €

•

Llibre de coneixements amb il·lustracions molt atractives.

•

Per divertir-se aprenent dades curioses del nostre planeta.
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Encant 7. La nit de l’eclipsi

Tea Stilton

Col·lecció Tea Stilton. Encant

Estrella Polar

Missió: salva Encant!
És la vigília de l’eclipsi de lluna i les Guardianes cauen en un son profund, presoneres dels seus
pitjors malsons! I mentre lluiten per despertar-se, el malvat Egor amenaça Encant...
A partir de 7 anys.

Distribució
19 de maig de 2021

Princeses de l’alba 3.
Sibil·la

978-84-18134-81-4
10259139
14,2 X 18,6 cm / 128 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 11,49 €
PVP 11,95 €

Tea Stilton

•

Segueix les passes dels llibres de Princeses i
Bruixes de Tea Stilton, dels quals s’han venut
milers d’exemplars en català, però dirigida a
primers lectors.

•

Amb recursos tipogràﬁcs que fan la lectura
més àgil i divertida.

Col·lecció Tea Stilton. Princeses
del regne de la fantasia

Estrella Polar

Ha arribat l’alba d’un nou dia: les princeses
es disposen a combatre!
Soles a l’interior de l’obscura residència d’Ivarr, les Princeses de l’Alba no són conscients que un
sortilegi terrible s’obre pas en els seus cors. Les sis noies decideixen separar-se i, d’aquesta manera,
perden l’únic avantatge que tenien sobre el Senyor de la Discòrdia: la seva unió!
Soles hauran d’afrontar obstacles inesperats i perillosos.
A partir de 9 anys.

Distribució
19 de maig de 2021

Aventures a Ratford 37.
El màgic espectacle dels colors

978-84-18444-09-8
10274791
14 x 20 cm / 304 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 15,34 €
PVP 15,95 €

Tea Stilton

•

Tercer 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 ensomni.

• Maquetació

cuidada i delicades il·lustracions.

Col·lecció Tea Stilton.
Aventures a Ratford

Una altra emocionant aventura
de les Tea Sisters.
Una de les companyies de teatre acrobàtic més famoses del
món ha desembarcat a l’illa amb un espectacle multicolor... i
nosaltres ho aproﬁtarem per descobrir tots els secrets dels malabaristes, funàmbuls i ballarins!

Estrella Polar

Rellançaments
amb nou codi i coberta
Distribució
12 de maig de 2021

A partir de 7 anys.
•

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

•

Amb informació complementària.

Distribució
19 de maig de 2021

978-84-18443-65-7
10271224
13 X 19,5 cm / 128 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

TS12. La maragda del
príncep indi
978-84-18444-50-0
10276459
13,95 €

Els atletes de Roca Tapioca tenen un somni: participar
a les Olimpíades, i m’han elegit precisament a mi com a
entrenador! Però jo no soc un entrenador de debò...
i ells no estan gaire en forma! Per mil formatges de
bola!, aconseguirem que es classiﬁquin?
la
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Col·lecció: Geronimo Stilton. Els Grocs
Format: 13 x 19,5 cm / Pàgines: 128
Enquadernació: Rústica amb solapes
88-3
3
Codi: 10259299 / ISBN: 978-84-18134-88-3
PVP: 8,61 € / 8,95 €
Distribució: 19/05/2021
A partir de 7 anys

Arguments de venda
• Una col·lecció que ha venut més de
500.000 d’exemplars en català i els títols
de la qual es reediten contínuament.

Inclou carpetes
i llibretes

Rellançament amb
nou codi i coberta
Distribució:
05 de maig de 2021
GS4. L’estrany cas
dels Jocs Olímpics
978-84-18134-79-1
10259008
8,95€

• Presentació gràﬁca acurada que fa la
lectura més àgil i dinàmica.
• Ara amb noves il·lustracions.
Expositor Stilton Maig 2021
8432715131038
10276793
10164324
10173939
10141219
10139538
10139528
10161768
10247666
10244044
10162752

GS 1N. EL MEU NOM STILTON
GS 2N. MERAVELLA PERDUDA
GS 41N.LA MÒMIA SENSE NOM
GS 50N. EL SECRET DEL LLAC NES
GS 48N.TEMPLE ROBÍ DE FOC
GS 57N. MISTERI PERLA GEGANT
GS 78. ALARMA, RATOLÍ
GS 77. MISTERI PAPIR NEGRE
GS 62. UN RATOLÍ A L’ÀFRICA

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10173849
10235437
10256902
10139526
10184259
10184260
10139458
10259142
10269840

GS 65. FINAL DE SUPERCOPA
GS74. PIRATA A INTERNET
GS 80. AVENTURA A HAWAII
GS 6N. LA CURSA MÉS BOJA
TS 1N. EL CODI DEL DRAC
TS 4N. MISTERI A PARÍS
TS 23. MISTERI A HOLLYWOOD
TS 38. VIATGE A MÈXIC
TS 40. A BARCELONA AMB UN GRAN XEF

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BNunperun I 14
Dragonxs 1. L’estació de metro fantasma
Dragonxs 2. El mapa del temps

Iván Ledesma García
Il·lustrador: Kaos

Col·lecció Dragonxs

Estrella Polar

Una sèrie plena d’amistat, aventures
i misteris per resoldre.
Els animals de companyia del barri han començat a desaparèixer i la vella estació de
metro abandonada, plena de llegendes i fantasmes, sembla que hi té alguna cosa a
veure. És el moment perquè els Dragonxs se submergeixin en la misteriosa estació i
investiguin què està passant!
A partir de 9 anys.

Distribució
28 d’abril de 2021

978-84-18135-14-9
10261462
13 x 20 cm / 256 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 12,45 €
PVP 12,95 €

Una nova aventura dels Dragonxs!
Els Dragonxs troben a l’institut un mapa antic, i sembla que indica una sèrie de pistes
que porten a un tresor. Però els del Banc del Fons també s’han assabentat de la seva
existència, així que entre els dos grups s’inicia una competició per trobar-lo primer!
A partir de 9 anys.

Distribució
28 d’abril de 2021

978-84-18444-26-5
10275400
13 x 20 cm / 256 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 12,45 €
PVP 12,95 €

•

La sèrie transmet valors importants, com la constància, l’esforç, el respecte, el treball en equip...

•

Dragonxs, a més d’aventures i misteris, té el bàsquet com a teló de fons i aposta per hàbits d’alimentació saludables.

•

Una sèrie protagonitzada per 3 amigues i 3 amics amb personalitats i aﬁcions molt diverses que permet que els lectors s’hi puguin
sentir identiﬁcats.

•

La sèrie està creada per un tàndem de luxe: Iván Ledesma, escriptor i guionista de Netﬂix, signa el text; i Kaos, amb prop d’un milió
de seguidors a les xarxes, dona forma a la història amb les seves il·lustracions.
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Les històries més esgarrifoses del Rowley, el millor amic del Greg.
Agafa una llanterna, fica’t sota les mantes,
A
i capbussa’t en el tortuós, sorprenent i
partir d
e
divertidíssim món de la imaginació del
9 anys
Rowley Jefferson. Hi trobaràs zombis,
vampirs, fantasmes i moltes coses més
en aquestes històries còmiques i esgarrifoses.
Les històries de por del Rowley et faran riure, però
compte!, potser preferiràs dormir amb el llum encès!

Recorda

Diari del Rowley.
Un noi superguai
978-84-9137-810-5
10238125
14,42 e / 15 e

Disseny
provisional

DE REGAL
UNA LÀMINA
DE TATUATGES
FLUORESCENTS

Diari del Rowley 2.
Una aventura superguai
978-84-18134-89-0
10259300
14,42 e / 15 e

TM

and © 2020 Wimpy Kid, Inc.

Mides: 14 X 20,2 cm
Pàgines: 224
Format: Cartoné sense
sobrecoberta
Codi: 0010276448
ISBN: 978-84-18444-49-4
Servei: 12/05/2021
PVP: 14,42 e / 15 e

Arguments de venda
• Tercer títol de l’spin-off de la celebradíssima sèrie Diari del Greg, amb més de
500.000 exemplars venuts en català, escrita pel mateix autor, Jeff Kinney.
El protagonista és el Rowley Jefferson, el millor amic del Greg Haffley, que
apareix a tots els volums de la sèrie.
El llibre, en format diari, explica difererents històries de por, amb il·lustracions
a totes les pàgines, amb l’estil del protagonista.

• Venut a trenta països.
• Tota la primera tirada portarà una làmina de tatuatges d’en Greg i en
Rowley fluorescents de regal.

