
«L’herbari de les fades»

Un llibre o una casa de nines?

Aquest llibre d’exquisides il·lustracions ens endinsa
en el diari íntim d’un eminent botànic rus, Alek-
sandr Bogdanovitx, a qui Rasputin va encomanar la
missió de descobrir l’elixir de la immortalitat. Autors:
Benjamin Lacombe i Sébastien Perez. Il·lust.: B. La-
combe. Editorial: Baula. Preu: 28,50 €

La casa de la Tamara és les dues coses: un llibre que es
converteix en una casa de nines, la casa de la ballarina
Tamara Karsàvina, durant l’estada que va fer a París
l’any 1911, amb els Ballets Russos. Autors: Diversos.
Editorial: Cruïlla. Preu: 26 €

«Víctor i els vampirs». Víctor
Llobregat voldria ser japonès, viure
dins d’un còmic i dir-se Víctor Lu-
bacuto. Però és un nen normal
d’11 anys. Autora: Maite Carran-
za. Il·lustracions; A. Comotto. Edi-
torial: Edebé. Preu: 9,60 €

«La reina de la neu». En una illa
situada molt al nord hi ha, diuen,
una fetillera que té uns poders esfe-
reïdors, és la Reina de la Neu... Ba-
sat en el popular conte d’Andersen.
Autores: Marie Diaz /Miss Clara.
Edit: Baula. Preu: 14,90 €

«Coolman i jo ». Kai és un jove
aparentment normal. I ho seria, de
fet, si no tingués sempre al costat
Coolman, un heroi a qui només ell
pot veure i que sempre l’embolica
en situacions compromeses. Au-
tor: Rüdiger Bertram. Il·lustra-
cions: H. Schulmeyer. Editorial:
Bromera. Preu: 11,95 €
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La màgia d’Orient i la bella Xahrazad

Viatge a l’espai!

Un llibre pop-up sobre la llegenda de Xahrazad, una noia que
amb el seu encant i les seves belles paraules va poder sobre-
viure al casament amb el sultà. Autors: Lluís Farré i Mercè Ca-
nals. Editorial: Combel. Preu: 17,50 €

Llibre panoràmic que és a la vegada un llibre de coneixe-
ments sobre l’espai i un tauler colossal en forma de viatge
espacial per anar fins allà on et porti la teva imaginació.
Text: Jill Sawyer. Il·lustracions: Tim Wesson. Editorial: La
Galera. Preu: 14,87 €

«Fum, fum, fum». Un llibre i
un CD per cantar les cançons
més tradicionals de Nadal.  Il-
lustracions: Montse Ginesta.
Veu i música: Toni Giménez.
Editorial: Baula. Preu: 9,45 €

«El vampir Ladislau». El
vampir Ladislau té un proble-
ma: no té els ullals afilats i així
ni fa por ni pot mossegar colls
suculents. Autor: Enric Lluch.
Il·lustracions: Fernando Fal-
cone. Editorial: Animallibres.
Preu: 16,95 €

«Valent». Aquesta és la histò-
ria d’un gos perdut i pelut que
va sempre molt brut, fins que
coneix l’Anna, que li treu les
puces, li posa un nom i el con-
verteix en el seu amic. Autora:
Maria Grau. Il·lustracions:
Laia Guerrero. Editorial: Edi-
cions del Pirata. Preu: 7 €
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Una capsa de sorpreses

«Charlie i la fàbrica de xocolata»

Una capsa matrioixca amb un munt de sorpreses a
dins: un conte, un bloc per pintar, un bloc de notes i

una nina per jugar. Il·lustra-
cions: Corinne Demuynck .
Editorial: La Galera. Preu:
19,95 €

El senyor Willy Wonka, l’inventor i xocolater més famós del
món, ha decidit obrir les portes de la seva meravellosa fàbrica
de xocolata. Autor: Roald Dahl. Il·lustracions: Quentin Bla-
ke. Editorial: Combel. Preu: 19,50 €

«L’illa de les 160 diferèn-
cies». L’Estel i el Pol viatgen
cap a una illa on tot té el seu
doble, com en el joc de les di-
ferències. Obre bé els ulls i
busca-les. Autors: Meritxell
Martí i Xavier Salomó. Edito-
rial: Cruïlla. Preu: 15,50 €

«Se rueda». Llums! Càmera!
Acció! Vols ser director de ci-
nema? Un llibre taller amb
trucs de gravació i edició. .Au-
tor: Tim Grabham. Editorial:
Edebé. Preu: 19,80 €

«Els dos mons de la Zoè».
La Zoè, en Marc, l’Àlex, la Li-
seta i la gossa Kira són la ban-
da de la Zoè, que ha de mar-
xar a París per desemmascarar
el lladre d’una obra d’art. Au-
tors: Ana García-Siñeriz i Jor-
di Labanda. Editorial: Estre-
lla Polar. Preu: 14,96 €



«Número 5. El
submarí perdut»

La història de Kvothe

Primer amb El nom del vent i ara amb El temor d’un home
savi, la història de Kvothe s’ha convertit en una sèrie de
culte que ja reuneix milions de seguidors a tot el món. Au-
tor: Patrick Rothfuss. Editorial: Rosa dels Vents. Pàgi-
nes: 1.216. Preu: 24,90 €

Nuno Peixoto, un jove científic
portuguès, treu a la llum un sor-
prenent projecte secret que es
va posar en marxa en plena Se-
gona Guerra Mundial: una insò-
lita i desconcertant cursa entre
sis submarins que
havien de fer la volta al món.
Autors: Lluís Llort i Oriol Ma-
let. Editorial: Barcanova. Pàgi-
nes: 240. Preu: 11,90 €
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