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Títol: Dotze

Autoria: Vicent Usó

Col·lecció: L'Eclèctica

Edat: A partir de 16 anys

Rústica amb solapes / 15x23,3 cm

168 pàg. / 20,95 €

Una mestra jubilada abans d'hora,
impedida i reclosa al seu pis al poble de
la Vila, repassa la seua vida quan un crit
esfereïdor al pis del costat trenca la
monotonia. Dotze escalons atrapen la
protagonista a casa i l'obliguen a
conviure amb les seues dèries. Amb
Dotze, Vicent Usó ens introdueix en els
intricats mecanismes mentals del
personatge que acaba esdevenint
entranyable i aconsegueix atrapar el
lector no només per la història, sinó
també per una construcció narrativa que
mostra un desplegament admirable de
tècnica i ambició narrativa. 

Vicent Usó torna a Bromera amb
una novel·la intrigant i captivadora

La soledat no desitjada, el
masclisme i la paranoia tenen tanta
força com els personatges mateixos 

Més novel·les de Vicent Usó: 

Amb faixa i edició en
primicia per a llibreries



Títol: Les singularitats

Autoria: John Banville

Col·lecció: L'Eclèctica

Edat: A partir de 16 anys

Rústica amb solapes / 15x23,2 cm

320 pàg. / 20,90 €

Una novel·la lúdica i polièdrica sobre la
vida i la mort a partir del personatge de
Freddie Montgomery, un dels més
memorables dins de l’univers de l’autor.
Montgomery apareix amb un cotxe
esportiu vermell en la casa de la seua
infantesa. Ara hi viuen els Godley,
descendents del reputat científic Adam
Godley. El protagonista, que acaba de
complir sentència a la presó, sent com si
el temps estiguera parat, trencat. Ara
està obligat a conviure amb la
disfuncional família Godley, l’estranya
mestressa de claus que la governa, el
biògraf de l’avantpassat dels Godley i
una dona adinerada del seu propi passat
que arribarà amb una petició
verdaderament inusual.

La culminació de la llarga trajectòria
de l'autor en el món de la novel·la

Més de John Banville:

Una novel·la intel·ligent, delicada
i ambiciosa



Títol: Bookland

Autoria: Jesús Cortés

Il·lustracions: Francesc Santana

Col·lecció: El Micalet Galàctic

Edat: A partir de 12 anys

Rústica / 13x20,5 cm

160 pàg. / 9,95 €

Un viatge en el temps du a Ben, Voro i
Duli a un futur dominat per la tecnologia
i la intel·ligència artificial. Bookland 101
és una ciutat del futur en què robots,
drons i androides controlen la vida de la
ciutadania. Només els tres amics, amb
l’ajuda d’una nova amiga, Sofia, podran
actuar per a retornar la llibertat perduda
a aquesta megalòpolis al·lucinant.

Una història trepidant que alerta
dels perills de la intel·ligència
artificial

Quin futur ens espera si ens deixem
portar per l’evolució tecnològica i
desatenem les necessitats del món
natural?

Últims títols de la col·lecció:



Títol: Superherois

Autoria: Jesús Cortés

Il·lustracions: Oriol Malet

Col·lecció: Els 4 Sherlocks

Edat: A partir de 10 anys

Rústica sense solapes / 14,5x22 cm

104 pàg. / 10,95 €

Els nostres detectius han d'atendre la
petició d’un dels seus companys, a qui
han furtat uns cromos molt valuosos.
Això els obligarà a maquinar un pla per
a trobar-los, i tota la classe hi voldrà
participar. Amb l’ajuda d’uns superherois
molt especials, seguirem al grup darrere
de les pistes del cas i, de pas,
descobrirem els secrets de la
gimnàstica.

La cinquena aventura dels 4
Sherlocks

La gimnàstica és l'esport protagonista

Totes les aventures dels 4 Sherlocks:



Títol: Nit d'encanteris

Autoria: Teresa Broseta

Il·lustracions: Toni Cabo

Col·lecció: Micalet Teatre

Edat: A partir de 8 anys

Rústica / 13x20,5 cm

104 pàg. / 10,50 €

La maga Baldraga, la bruixa Maduixa i el
bruixot Pebrot s'han de presentar a les
proves per a assistir a un curs de
bruixots d’abast internacional i només hi
anirà qui haja fet la malifeta més gran.
Per això, la Bruixa Major els ha convocat
enmig del bosc: els posarà a tots a
examen. El que no saben és que dos
parells d'ulls els observen d'amagat.

Totes les bruixes i els bruixots han
de ser roïns? O poden fer bondat? 

Una història que explica com superar les
pors amb humor

Més títols de la col·lecció:



T’interessa l’espai? T’agradaria conéixer quins objectes i màquines creats pels
éssers humans suren per la seua immensitat? Vols convertir-te en astronauta i
poder veure-ho tot amb els teus propis ulls? Amb aquest llibre aprendràs moltes
dades interessants sobre els coets i altres naus espacials. Coneixeràs els models
més famosos i faràs una ullada a tota la faena que hi ha abans inclús d’alçar el
vol, incloent l’entrenament dels astronautes i l’enlairament del coet!

Un àlbum il·lustrat per a aprendre sobre coets, viatges espacials i l'espai

Títol: De la terra a l'espai

Autoria: Pavla Hanáčková

Il·lustracions: Diarmuid Ó Catháin

Col·lecció: Descobrint el món

Edat: A partir de 8 anys

Tapa dura / 24x24 cm

20 pàg. / 15,95 €

També et pot interessar:



Títol: El monstre de l'armari s'ha enamorat

Autoria: Antoine Dole

Il·lustracions: Bruno Salamone

Col·lecció: Àlbums il·lustrats

Edat: A partir de 6 anys

Tapa dura / 23,5x30 cm

32 pàg. / 16,95 €

Més històries del monstre de l'armari:

Una nova aventura del protagonista de la sèrie “El monstre
de l’armari” 
El monstre de l’armari se’ns 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 gominoles. 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!
Un gran èxit internacional



Títol: Im-perfecte

Autoria i il·lustració: Zuriñe Aguirre  

Col·lecció: Álbums il·lustrats

Edat: A partir de 5 anys

Tapa dura / 21x29 cm

32 pàg. / 16,95 €

Gargot viu dins de la punta d’un llapis. És molt tímid, no vol eixir del seu
amagatall, perquè se sent defectuós: tot el dia veu passar figures que són
meravelloses. Fins que un dia, el llapis li fa 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 a descobrir el que volem ser.

Un conte que anima els lectors a ser imaginatius a l’hora de valorar-se i
estimar-se tal com són

IV Premi Algar de Literatura Infantil 2022

Més àlbums premiats:



Tortuga està enfadada. Volia escalar una roca, però ha caigut i s'ha quedat panxa
cap amunt. I ara què? Pareix que tot el món sap què hauria de fer, però ella no
està d'humor per a consells, ni per a abraçades. El seu amic Eriçó té molta
paciència, però, aconseguirà que per fi torne a riure?

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

Títol: El bram

Autoria: Eoin McLaughlin

Il·lustració: Polly Dunbar

Col·lecció: Àlbums il·lustrats

Edat: A partir de 4 anys

Tapa dura / 24x24 cm

32 pàg. / 16,95 €

Altres històries de l'Eriçó i la Tortuga:



Títol: Els animals (menuts) també es tiren pets

Autoria: Ilan Brenman

Il·lustracions: Ionit Zilberman

Col·lecció: Cartó

Edat: A partir de 3 anys

Llibre de cartó / 18x18 cm

20 pàg. / 12,95 €

Laura pregunta a son pare si els animals
menuts també es tiren pets. Sí, i poden
ser molt pudents! L’elefantet es tira pets
grossos, la formigueta pets menudets…
Com seran els pets de la balena o del
llobató? Ilan Brenman i Ionit Zilberman
tornen a formar un fantàstic tàndem per
a oferir-nos aquest original llibre de
cartó. 

L’spin-off de l’àlbum il·lustrat 
Els animals també es tiren pets

Més d'Ilan Brenman i Ionit
Zilberman:

Amb display



Títol: La metamorfosi de Cornèlia Bel

Autoria: Amparo Grafià

Il·lustracions: Jesús Huguet

Col·lecció: La bicicleta negra

Edat: A partir de 10 anys

Rústica sense solapes / 13x20,5 cm

112 pàg. / 10,20 €

La vida d’un cuc de seda passa per
quatre fases: ou, cuc, crisàlide i
papallona. Aquesta transformació de cuc
a papallona s’anomena metamorfosi. Ací
trobareu la història d’una xiqueta
punyetera, embolicadora i burleta que
va aconseguir capgirar el seu destí. Un
destí de cuc solitari que tothom
rebutjava i que va canviar per convertir-
se en una estimada papallona. Aquesta
és la metamorfosi de Cornèlia Bel.

La història d’una xiqueta punyetera
que va capgirar el seu destí

Un llibre que parla sobre amistat i
respecte a través d’un fil conductor ple
de màgia i de poesia

Últims llibres de la col·lecció:



Altres títols de la col·lecció:

Títol: El nen

Autoria: Colas Gutman

Il·lustracions: Emilio Urberuaga

Col·lecció: L'Arca

Edat: A partir de 8 anys

Tapa dura / 15x23,2 cm

32 pàg. / 12,95 €

El nen és en Lleonard, un petit ésser
humà de ciutat, molt curiós i una mica
filòsof. Als pares els agrada passar els
caps de setmana al camp, però ell ho
troba avorrit. Un dia, durant una
passejada, coneix una ovella, una vaca,
una gallina i un llop. Els animals li
pregunten per a què serveix un nen.
L’ovella dona llana, la vaca dona llet i la
gallina pon ous. Fins i tot el llop té una
utilitat; i si no, que li ho demanin a la
Caputxeta...

Una faula que convida a reflexionar
sobre el paper de les persones en la
natura

Una història deliciosa i plena d'amor



Altres títols de la col·lecció:

Títol: El meu primer amor

Autoria: David Nel·lo

Col·lecció: L'Isard

Edat: A partir de 14 anys

Rústica sense solapes / 13x20,5 cm

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

Una novel·la d'amor i humor des de la
perspectiva d'un xic que no es vol
enamorar



Altres títols de la col·lecció:

Títol: L'enigmàtic senyor Nosaltres

Autoria: Oriol Canosa

Il·lustracions: Ona Caussa

Col·lecció: La formiga

Edat: A partir de 8 anys

Rústica sense solapes / 13x20,5 cm

72 pàg. / 9,50 €

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, Laia descobrirà els
secrets d’un veí d’allò més singular, amb
el qual farà una amistat inesperada i
plena de sorpreses.

Una novel·la que demostra la
importància de la cooperació i el
respecte per la diversitat

XXXI Premi Carmesina de la Safor



Títol: L'incendi

Autoria: Daniela Krien

Col·lecció: Ficció

Edat: A partir de 18 anys

Rústica amb solapes / 14x22 cm

216 pàg. / 21 €

Quan un incendi destrueix la cabana que
havien llogat per passar l’estiu als Alps
d’Ammergau, a l’Alta Baviera, la Rahel i
en Peter han de canviar de plans. La
trucada de la Ruth, una vella amiga de la
mare de la Rahel, sembla ben oportuna:
necessita que algú li cuidi la casa i els
animals mentre ella i el seu marit siguin
fora per un problema de salut. La Rahel
hi accedeix de seguida, sense consultar-
ho a en Peter: s’hi estaran tres setmanes
en aquella casa aïllada, durant les quals
espera tenir temps per decidir si paga la
pena salvar una relació que fa temps
que agonitza.

La intimitat d’una parella, els seus
retrets i silencis, i l'esperança de
salvació

De l'autora d'Amor en cas d'emergència

Més llibres de Daniela Krien:



Troba més informació sobre les
nostres novetats en:

llibreries.bromera.com
llibreries.animallibres.cat


