Lectures per a joves
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A partir de 12 anys

Propostes didàctiques

Agència Kronos. Tu Decideixes la Història
Viatja en el temps i resol enigmes de la Història.

4

Els 4 Sherlocks
Una barreja de misteri i esport a tot color

5

L’Opinió Divergent
La divulgació científica mai havia sigut tan divertida

6

Fèlix
Il·lustracions originals i situacions divertides amb un protagonista únic

7

LV

Zebra
Una nova col·lecció de novel·la gràfica.

7

Àmbits
Novel·les breus de divulgació històrica

8

Lectures que formen part del
projecte Lectures amb Valor,
amb recursos descarregables
des de llengua.bromera.com

El Micalet Galàctic
Narrativa juvenil actual

9

L’Elefant
Narrativa d’autors valencians, catalans i balears

17

Micalet Teatre
Obres de teatre originals i adaptacions de clàssics

18

Esfera
Èxits internacionals

21

LA

Lectura activa
Descarregables des de
www.bromera.com

LB

Lectura Blink
Llicència digital allotjada en un
l’entorn d’aprenentatge virtual
Blinklearning.

A partir de 14 anys
Espurna

25

Narrativa juvenil actual
Esguard

42

Narrativa juvenil de tema històric
A la Lluna de València
Clàssics de la literatura universal per a joves

46

El Nord
No-ficció per a joves

51

A partir de 16 anys
Trànsit
Narrativa per a joves i adults

53

Els imprescindibles d’Isabel-Clara Simó
Una tria d’alguna de les seues obres més emblemàtiques

56

L’Eclèctica
Narrativa contemporània

57

Els Nostres Autors
Autors actuals i clàssics modernitzats

64

Narrativa

64

Assaig

69

Poesia
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71

Bromera Teatre
La millor dramatúrgia actual

72

Escala
Lectures per a ampliar el vocabulari i la competència lingüística

77

Altres títols

78

Il·lustració de la coberta:
Naranjalidad

Preus vigents a partir de
l’1 de febrer de 2021, excepte
error tipogràfic.

ara, també en format digital
LB

+12

LB

+12

LB

+13

Les aventures de
Huckleberry Finn
Mark Twain
Adapt. de J. Cortés
216 pàg.
978-84-9026-604-5

Doc Doggie. Unitat
de medicina
estrambòtica
Vicent Dasí
208 pàg.
978-84-9026-485-0

Coolman i jo.
Estrelles del cinema
Rüdiger Bertram
192 pàg.
978-84-9026-141-5

LB

LB

LB

+13

L’os polar se’n va
anar a la platja
Valentín Coronel
144 pàg.
978-84-9026-873-5

LB

+14

+13

L’escarabat
de Khalili
Teresa Broseta
144 pàg.
978-84-8131-889-0

LB

+14

+14

El triangle rosa
Silvestre Vilaplana
152 pàg.
978-84-9026-728-8

LB

+15

Estic insuportable,
i què?
Vicent
Sanhermelando
200 pàg.
978-84-9026-923-7

La primera onada
Mariló Àlvarez
Sanchis
176 pàg.
978-84-9026-855-1

L’expedició del
doctor Balmis
María Solar
232 pàg.
978-84-9026-715-8

LB

LB

LB

+15

La venjança dels
panteres negres
Gemma Lienas
200 pàg.
978-84-9026-595-6

LB

+16

Castells a l’aire
Dolors Garcia i
Cornellà
232 pàg.
978-84-9026-903-9

+15

El somriure
del diable
Jordi Sierra i Fabra
220 pàg.
978-84-7660-959-0

LB

+16

El senyal
Marta Meneu-Borja
240 pàg.
978-84-9026-340-2

+15

El diari d’Anna Frank
Frances Goodrich i
Albert Hackett
232 pàg.
978-84-9824-439-7

Com puc aconseguir
una mostra?
Si necessites més informació o vols veure
una mostra, posa’t en contacte amb el
teu promotor o promotora de zona o
escriu-nos a centres@bromera.com.
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L’agència Kronos envia exploradors a través
del temps per a resoldre enigmes de la història.
Cada llibre converteix el lector en un dels seus
agents i l’anima a decidir el desenvolupament
de l’aventura, prenent diferents camins narratius
segons la pàgina a la qual vaja.
Jacobo Feijóo
Dibuixos: Martín Rodríguez
144 pàg. / 11,95 €

1

2
Missió Carib

978-84-1358-166-8

978-84-1358-167-5

L’agència Kronos es mostra
preocupada pel canvi climàtic
i les epidèmies. En aquesta
aventura, t’endinsaràs en
una de les grans plagues de
la història. Però a més, com
a lector, hauràs de prendre
decisions i, cada vegada que
ho faces, l’aventura canviarà!

L’agència Kronos vol conéixer
millor el món dels pirates i les
grans expedicions comercials
pel Carib. Tu, com un dels seus
agents i lector d’aquest llibre,
hauràs de prendre decisions
i, cada vegada que ho faces,
l’aventura canviarà!

Il·lustració: Martín Rodríguez

4

PD

Missió Pandèmia

A partir de 12 anys | narrativa

Una col·lecció que combina el misteri i l’esport,
amb il·lustracions a tot color molt properes als
còmics. Cada llibre submergeix el lector en un
esport a partir d’una trama de detectius.
Textos: Jesús Cortés
Dibuixos: Oriol Malet

1
Un robatori molt esportiu
96 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-282-5
La recaptació robada en un
torneig benèfic de futbol farà
que s’enfronten al seu primer
cas com a detectius. Encara
no ho saben, però prompte es
convertiran en els 4 Sherlocks!

2
Les espases del faquir
96 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-542-0
Blai, un bon amic jugador
d’handbol, ha sigut acusat
del robatori d’uns sabres en
una fira d’atraccions. La seua
carrera esportiva corre perill.

3
Fantasmes al vestidor

En els vestidors del
poliesportiu de Sant Telm,
unes veus fantasmagòriques
posaran a prova les seues
habilitats detectivesques en
un cas en què res és el que
sembla. Els Sherlocks hauran
d’armar-se de valor per a
resoldre un misteri esfereïdor.

Il·lustració: Oriol Malet

112 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-912-1

5
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Una col·lecció per a divulgar de manera divertida, desenfadada,
i a vegades gamberra, temes que afecten directament els joves
lectors i lectores disposats a canviar el món.
Textos: Valentín Coronel
Dibuixos: Cristina Picazo

3

1

PD

LV

Virus, bacteries i altres
nanobestioles

L’os polar se’n va anar
a la platja

144 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-118-7

144 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-873-5

A vista de microscopi habiten
els éssers que realment
regeixen aquest món. Prepara’t
per a conéixer a éssers
tan poderosos que poden
manar-te a l’altre barri d’un
esternut. Les nanobestioles
manen!

En aquestes pàgines trobaràs
consells sobre ecologia i
defensa de la biodiversitat,
claus per a respectar l’equilibri
del nostre planeta i solucions
a l’abast per a protegir-lo
de la contaminació. I també
una bona dosi d’optimisme i
diversió!

2
Geografia davall
del melic
168 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-875-9

Il·lustració: Alan Rabello

6

Il·lustració: Cristina Picazo

Un llibre sobre sexualitat sense
misticisme ni tabús, escrit a
partir de dubtes reals, que
aborda temes com la identitat
sexual o el masclisme en les
relacions, entre d’altres.
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Dues col·leccions de novel·la gràfica per a lectors a partir de
12 anys plenes d’humor i situacions esperpèntiques.

2

1

En Fèlix es fica en
embolics

Fèlix, ets un desastre!

Jakob Leonhardt
Dibuixos: Frédéric Bertrand
176 pàg. / 11,95 €
978-84-15975-71-7
Fèlix és un geni del dibuix,
però també un desastre
en general. No sap com
impressionar la dolça Nina i,
a més, si no té una idea genial,
Rico i els seus sequaços el
faran carn picada!

Jakob Leonhardt
Dibuixos: Frédéric Bertrand
160 pàg. / 11,95 €
978-84-15975-20-5
Fèlix és un desastre absolut,
encara que a fer pintades no
el guanye ningú. Tanmateix,
si vol conquerir Charleen –la
nova, encantadora i bellíssima
companya de classe–, necessita
un canvi radical en la seua
vida!

1
Diari d’una sonada
Amèlia Mora Sanromà
Dibuixos: Alan Rabello
168 pàg. / 11,95 €
978-84-17599-62-1
L’Ada torna a matinar per anar
a l’institut després de tres
magnífics mesos de platja,
d’aixecar-se tard i de moltes
hores de tele... Com sobreviurà
a aquest terrible avorriment!?

7
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Novel·les breus de divulgació històrica, amb nombroses
il·lustracions i seqüències de còmic. A més, inclouen apèndixs
per a tindre més informació sobre l’època en què van viure
els protagonistes.
Dibuixos: Mar Silvestre
Cada llibre: 144 pàg. / 11,95 €

3

1

El cor dels ibers

El savi del Nil

Teresa Broseta
978-84-1358-169-9

Jesús Cortes
978-84-1358-161-3

La desgràcia s’abat sobre Illici
i exigeixen el sacrifici d’un
xiquet a la sacerdotessa Neitin.
Ella, en lloc d’acceptar, fuig
amb el xicotet i els seus pares.
Durant el viatge, descobreix
una trama que podria acabar
amb la ciutat ibera i decideix
tornar per a salvar-la.

Rashidi, el savi escriba del
faraó Ramsés II, es retira al
costat del Nil per a gaudir de
la seua jubilació. No obstant
això, un fet inesperat l’obligarà
a tornar per a alliberar de
l’esclavitud el jove Tarik i desfer
una confusió tràgica.

2
Lluny de Roma
Pasqual Alapont
978-84-1358-168-2
Les festes Saturnals de
Saguntum comptaran amb
una companyia teatral
originària... de Roma, la capital
de l’imperi! L’esclau Vitalis s’ha
de fer càrrec dels preparatius,
però una conspiració posa en
perill la celebració i amenaça
de tenyir-la de sang.

8
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Llibres d’aventures, divertits, clàssics, de misteri... Lectures engrescadores i variades per a tot tipus
de lectors i lectores a partir de 12 anys.

242

PD

224

LA

Gargantua i Pantagruel

Alan Cole no és un covard

François Rabelais
Adaptació de Jesús Cortés
Dibuixos: Elisa Ancori
160 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-117-0

Eric Bell
Traducció: Rubén Luzón
Dibuixos: Laia Ferraté
304 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-802-5

Viatges fantàstics a llocs
extraordinaris, banquets
gegantins, festes
estrambòtiques... les divertides
aventures d’aquests dos
gegants escrites en el segle xvi .

El germà d’Alan ha descobert
que el seu amor platònic és
un xic de la seua classe i li
planteja el duel definitiu: si
no supera set reptes en una
setmana, farà saber a tot
l’institut que és gai.

238

219

Maleït Napoleó!

Oliver Twist

Jesús Cortés
Dibuixos: Francesc Santana
152 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-356-3

Charles Dickens
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Elisa Ancori
248 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-829-2

Una colla de malfactors pretén
apoderar-se d’un objecte
que va pertànyer a Napoleó.
Podran detindre’ls Max i els
seus amics.

234

PD

PD

Aquest orfe que malviu al
Londres de 1830 protagonitza
un clàssic universal amb grans
dosis de crítica social.

216

PD

El comte de Montecristo

Robinson Crusoe

Alexandre Dumas
Traducció: Pasqual Alapont
Dibuixos: Elisa Ancori
264 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-336-5

Daniel Defoe
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Fran Parreño
208 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-803-2

Edmond Dantès és
empresonat per un crim que
no ha comés. Després d’anys
de captiveri, aconsegueix
escapar-se i torna per a
completar la seua venjança.

L’autobiografia d’aquest nàufrag
anglés és una de les obres més
llegides de la literatura. Aquesta
adaptació transportarà els
joves lectors a l’illa on Robinson
Crusoe i Divendres van passar
quasi 30 anys d’aventures.

9
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211

LA

Llegendes valencianes

Pasqual Alapont
96 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-734-9

Josep Franco
Dibuixos: Jesús Huguet
176 pàg. / 9,70 €
978-84-9026-406-5

Lídia sospita que Raquel està
un poc boja. Víctor, que està
enamorat de Lídia, creu que
el món estaria millor sense
Silvestre. Tots ells, i altres
adolescents, posaran a prova
la paciència del director en un
campament que esdevindrà
un autèntic sidral.

205

LV

Les aventures de
Huckleberry Finn

Huit de les llegendes
valencianes més conegudes i
sorprenents, com el miracle de
Morella, les bruixes de Planes o
l’illa de Benidorm, entre altres.

185

PD

Tornen les investigacions
de la tia Sofia i Alícia amb
nous casos. El peculiar equip
d’investigadores es mou per la
geografia europea per trobar
el culpable de l’assassinat d’un
ric magnat.

184

El millor dels 22

Els tres mosqueters

Vicent Dasí
Dibuixos: Pau Valls
160 pàg. / 9,70 €
978-84-9026-611-3

Alexandre Dumas
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Antoni Laveda
184 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-206-1

Després de tota la temporada
calfant la banqueta, Buddy
es converteix en l’heroi del
Russafa City F. C., al mateix
temps que descobreix que el
rock & roll és la seua autèntica
passió.

198
Déus, herois i mites
de l’antiga Grècia
Jesús Cortés
Dibuixos: Camilo Valor
224 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-531-4
Amb un llenguatge clar i
entenedor, en aquest recull
es donen cita diversos mites
clàssics, a través dels quals
el lector descobrirà les arrels
literàries de la cultura grega.

PD

Francesc Gisbert
Dibuixos: Jesús Huguet
160 pàg. / 9,70 €
978-84-9026-207-8

Huck Finn i l’esclau Jim han de
fugir pel riu Mississipí cap als
estats lliures, on l’esclavitud
està abolida. Durant el viatge
viuran aventures tan perilloses
com sorprenents.

204

PD

Investigaràs fins al final

Mark Twain
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Elisa Ancori
216 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-604-5

10

195

Quin sidral de campament!

PD

PD

D’Artagnan haurà de lluitar
contra els homes del cardenal
Richelieu i la seua agent
secreta, la malvada Milady.
Sort que compta amb l’ajuda
de Porthos, Athos i Aramis.

179

PD

Guardians i protectors
Jesús Cortés
Dibuixos: Francesc Santana
192 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-140-8
El jove Pol Box i el professor
Hermann Ros tenen només
tres dies per a aconseguir el
poderós Llibre mestre i lliurar-lo
al malèfic Oracle, en una
aventura extraordinària.

A partir de 12 anys | narrativa

177

PD

La banda dels mitjos
lladres

149
Nous acudits de Llorenç
Llorenç Giménez
Dibuixos: Fran Parreño
96 pàg. / 9,00 €
978-84-9824-501-1

Pasqual Alapont
176 pàg. / 9,70 €
978-84-9026-128-6
Quan Miquel perd la
videoconsola a mans
d’Escobar, el pinxo que té
atemorit tot l’institut, demana
ajuda per recuperar-la al seu
amic Pere i a Pamela, la xica
que els agrada a tots dos.

Més de dos-cents acudits i
històries que faran riure grans
i menuts i que recuperen la
manera de construir textos
humorístics de la nostra
tradició oral.

170

145

PD

El tresor de Saïda

La Ilíada

Eva Peydró
Dibuixos: Paco Roca
160 pàg. / 9,95 €
978-84-15390-53-4

Homer
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Enric Solbes
160 pàg. / 9,70 €
978-84-9824-432-8

Ferran ha passat l’estiu amb
Saïda, una xiqueta sahrauí que
ja ha tornat a sa casa. Com
que la troba a faltar, els pares
li han preparat una sorpresa:
per Pasqua, viatjaran al Sàhara
a visitar-la.

165

PD

Mals temps per a
fantasmes

PD

Durant la guerra de Troia,
Agamèmnon s’apropia l’esclava
d’Aquil·les qui, afrontat i amb
desig de revenja, abandona
la batalla i demana l’ajuda de
Zeus, pare dels déus.

138

PD

Frankenstein
Mary Shelley
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Paco Giménez
160 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-294-2

Agustín Fernández Paz
Traducció: Josep Franco
Dibuixos: Mai Egurza
138 pàg. / 9,00 €
978-84-9824-707-7
La família de Marta es trasllada
a la ciutat, on la jove haurà
d’aprendre a conviure amb
una presència misteriosa que
habita la casa.

El jove Víctor Frankenstein
descobreix el secret que torna
la matèria morta a la vida i
crea un monstre espantós, que
acaba rebel·lant-se contra el
seu propi creador.

159

136

PD

La biblioteca fantàstica

Cròniques d’un rei

Jesús Cortés
Dibuixos: Francesc Santana
168 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-689-6

Víctor Labrado
Dibuixos: Francesc Santana
192 pàg. / 9,70 €
978-84-9824-333-8

Samuel Tyker no sap que
el destí l’ha escollit per a
convertir-lo en el guardià i
protector d’uns llibres tan
sorprenents com perillosos,
els llibres de la biblioteca
fantàstica.

Cròniques d’un rei recrea la
llegenda i les aventures dels
primers valencians i del seu
heroi, el mític rei Jaume I.

PD
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130

PD

PD

Lluna i la pluja

Francesc Gisbert
Dibuixos: Jesús Huguet
128 pàg. / 9,70 €
978-84-9824-170-9

Llucià Vallés
Dibuixos: Joan Arocas
80 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-964-4

Alícia i la tia Sofia tornen
a l’acció per enfrontar-se
a successos ben estranys,
amb fantasmes malèvols i
personatges d’ultratomba
inclosos.

Lluna viu al bosc de Gàrgala.
Un dia, misteriosament,
desapareix la pluja, i Lluna
decideix iniciar un viatge per
a trobar-la. Al llarg del trajecte
viurà aventures perilloses.

129

PD

111

PD

La llegenda de l’amulet
de jade

Vint mil llegües de viatge
submarí

Vicent Enric Belda
Dibuixos: Ferran Boscà
128 pàg. / 9,70 €
978-84-9824-203-4

Jules Verne
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Enric Solbes
176 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-685-8

Víctor no hauria pensat mai
que el treball en un restaurant
xinés seria tan emocionant!
I és que, com a repartidor de
menjar a domicili, coneixerà
el seu primer amor i viurà
grans aventures.

124

PD

L’aparició d’un misteriós
monstre marí marca l’inici
d’un viatge fantàstic a bord
del mític submarí Nautilus del
capità Nemo.

107

Olfacte de detectiu

L’illa a la deriva

Christine Nöstlinger
Traducció: Neus Andreu /
Claudia Garcia / Laia Vilanova
Dibuixos: Ribot
208 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-149-5

Teresa Broseta
Dibuixos: Ramon Pla
136 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-952-1

Els Zwoch no són precisament
el que diríem una família rica,
però un dia hereten un casalot
d’una tia llunyana de manera
inesperada i la sort podria
començar a canviar.

117

PD

PD

Pere no perd l’esperança de
tornar a veure el seu primer i
únic amor. Però es tracta d’una
qüestió complicada perquè
Pere viu a Làriba, una illa a la
deriva.

104

PD

Dràcula

Els somnis secrets de Pau

Bram Stoker
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Marina Seoane
168 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-056-6

Mercé Borràs
Dibuixos: Josep Vicó
104 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-788-6

El comte Dràcula abandona el
seu castell de Transsilvània a
fi d’escampar el seu regne de
terror per tot Londres.

12

114

Les històries estranyes

Pau descobreix que pot fer
realitat tots els seus somnis.
Però ben prompte s’adonarà
que ha d’utilitzar aquest do
amb molta cura.
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101

PD

93

Misteris S.L.

L’estiu dels pirates

Francesc Gisbert
Dibuixos: Jesús Huguet
152 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-836-4

Teresa Broseta
Dibuixos: Bauxi
112 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-755-8

Alícia descobreix que la tia
Sofia no és la velleta tranquil·la
que imaginava, sinó una
investigadora sagaç. Totes
dues, i l’infal·lible gos Poirot,
formen un equip implacable.

Una xica una mica burleta
i un vell pescador, amb la
col·laboració inesperada
d’uns pirates molt especials,
capgiraran definitivament el
món de Daniel.

100

89

PD

Cagadets de por

L’Illa de les Foques

Pasqual Alapont
Dibuixos: Francesc Santana
120 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-819-7

Llucià Vallés
Dibuixos: David Enebral
80 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-757-2

Manel i el seu avi Frederic
van a Mallorca de vacances i
les seues barrabassades fan
tremolar tota l’illa: estan a
punt de fer caure l’avió i, entre
altres peripècies, s’enfronten
amb uns contrabandistes.

Safrà descobreix en un llibre
el mite de les sirenes. Així,
decideix començar un viatge
per a buscar-les i demostrar
que existeixen.

97

88

PD

Àlex & Cia. Delinqüents

Moby Dick

Jesús Cortés
Dibuixos: Francesc Santana
176 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-780-0

Herman Melville
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Bauxi
160 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-741-1

Els detectius Àlex & Cia. es
veuen immersos en una nova
investigació: la recerca del
culpable d’un robatori els farà
caure en una perillosa xarxa de
delinqüència organitzada.

96

PD

PD

PD

PD

L’obsessió del capità Ahab per
caçar Moby Dick, la mítica
balena blanca, transforma
l’expedició balenera del
Pequod en una aventura
insòlita amb un desenllaç
sorprenent.

84

PD

Els ulls al cel i l’ànima
a la mar

Llegendes del Sol
i de la Lluna

Josep Ballester
Dibuixos: Enric Solbes
64 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-807-4

Carles Cano
Dibuixos: Paco Giménez
88 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-723-7

Aquest llibre de poemes ens
suggereix la història d’un
saltimbanqui del cel que ha
caigut a una mar sense portes
ni tanques.

Les aventures que s’hi narren
no només ens conduiran pel
desert, sinó que també ens
faran arribar fins a Groenlàndia
i descobrir l’origen de la Via
Làctia.

13
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78

PD

L’ull de la mòmia

Homer
Adaptació: Jesús Cortés
Dibuixos: Enric Solbes
128 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-636-0

Jesús Cortés
Dibuixos: Francesc Santana
184 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-501-1

Les aventures d’Ulisses en el
seu retorn a Ítaca ens endinsen
en l’univers mitològic dels
ciclops, dels monstres i dels
déus immortals de l’antiga
Grècia.

71

PD

61
La mansió del terror

Max von der Grün
Traducció: Jesús Cortés
Dibuixos: Joan Arocas
168 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-581-3

Jesús Cortés
Dibuixos: Paco Hernández
152 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-407-6

70

PD

La vida de Max depén de
l’ull d’una mòmia egípcia.
Malediccions, tresors amagats
i saquejadors de tombes
conflueixen en una aventura
insòlita.

La colla dels cocodrils

PD

El malefici de la mansió negra
s’obri pas per a escampar la
legió dels esperitats per tota
la Terra. Fetilleria, sortilegis,
morts vivents... Les hosts
sobrenaturals ja han arribat.

Uns misteriosos robatoris
mantenen en suspens la
policia de Dortmund. Els
membres que formen la
colla dels cocodrils faran
per resoldre el cas.

PD

60

PD

El món subterrani

Terror a Winnipeg

Angela Sommer-Bodenburg
Traducció: Josep Franco
Dibuixos: Magdalene HankeBasfeld
184 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-553-0

Eric Wilson
Traducció: Josep Franco
Dibuixos: Joan Arocas
i Gavin Rowe
152 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-406-9

La vida de Sèptimus, a qui
acaben de despatxar de
la botiga d’antiguitats on
treballava, canvia quan coneix
Sara i emprenen un viatge al
món subterrani.

Diana és segrestada per una
banda que pretén que son
pare, un important industrial,
tanque una fàbrica al·legant-ne
la perillositat. Tom Austen
haurà de salvar la seua amiga.

68

59

PD

Pirates de la marjal

Els vampirs d’Ottawa

Mariano Casas
Dibuixos: J. Arocas i A. C. López
104 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-503-5

Eric Wilson
Dibuixos: Joan Arocas i
Richard Row
Traducció: Àlan Greus
160 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-426-7

Quan el Pigat, un jove
despert i tafaner, descobreix
l’existència de bandits en
l’Albufera, viurà una història
perillosa i plena d’emocions...
però prompte es veurà forçat
a escollir entre dos mons
diferents.

14

67

L’Odissea

PD

Dins dels murs d’una tenebrosa
finca, Liz Austen descobreix
l’estrany món del baró Nicolai
Zaba, un home dominat
totalment per la por. Qui
amenaça en secret el baró?

A partir de 12 anys | narrativa

55

PD

Assassinat en el Canadian
Express
Eric Wilson
Traducció: Josep Franco
Dibuixos: Joan Arocas
i Richard Row
152 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-359-8
Mentre el Canadian Express
travessa el paisatge de les
Muntanyes Rocalloses, el crit
sinistre d’una dona esgarra el
silenci de la nit.

54

PD

Pànic a Vancouver
Eric Wilson
Traducció: Àlan Greus
Dibuixos: Joan Arocas i Richard
Row
152 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-357-4
Tom Austen, un jove aficionat
a les històries de detectius,
coneix un xicot que resulta ser
traficant de drogues. Decideix
unir-se a ell per descobrir qui
és el cap de l’organització.

51

PD

48

PD

Àlex & Cia. Detectius
Jesús Cortés
Dibuixos: Francesc Santana
152 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-275-1
Àlex vol jugar a detectius. Però
els casos que ha de resoldre
són tan reals que el seu joc
l’obligarà a enfrontar-se a
bandarres i a gàngsters, i viurà
situacions perilloses.

43

PD

Anàdia, la ciutat
submergida
Josep Franco
Dibuixos: Enric Solbes
160 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-250-8
Després d’una tempesta
que destrueix Anàdia, Ida
es desperta i se sorprén en
veure’s en el seu llit navegant
per l’oceà. Així comença
l’aventura.

41

PD

Invasió

El somni de Fran

Josep Gregori
Dibuixos: Paco Hernández
128 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-310-9

Jesús Cortés
Dibuixos: Francesc Santana
120 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-222-5

Àlex té un problema: és massa
curiós. Però precisament per
voler saber més del compte
descobreix que uns terrorífics
extraterrestres planegen envair
el nostre planeta.

Fran necessitava un somni
per a refer-se d’un dilluns
esgotador, però no imaginava
que una insòlita missió de
rescat li faria viure fantàstiques
aventures dins d’un castell ple
de misteris.

49

38

PD

PD

Històries de por

Uns papers en una capsa

Angela Sommer-Bodenburg
Traducció: Francesc Martí
Dibuixos: Helga Spiess
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-247-8

Carme Miquel
Dibuixos: Joan Arocas
192 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-208-9

El pobre Florià s’avorreix com
una ostra des que fa uns dies
una malaltia l’obliga a estar-se
al llit. Els seus amics s’han
confabulat per contar-li les
històries que més li agraden:
les de por.

Algú, des del tren, llança
una revista per la finestra.
Sara Monroig, aficionada als
misteris, comprén que hi ha
algú en perill i convenç els
germans perquè l’ajuden en
una investigació apassionant.

15
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35

PD

Neu i gossos...
Quin embolic!

PD

Mutacions genètiques
Fina Casalderrey
Dibuixos: Alejandro Kuchavski
136 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-135-8

Enric Lluch
Dibuixos: Anna Miralles
96 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-182-2
Les campanyes d’esquí escolar
són sempre emocionants,
però, potser, no n’heu viscut
una de tan desbaratadament
divertida com aquesta.

Adrià esperava passar les
vacances més avorrides de
tota sa vida, però tot es va
complicar quan un boig que
pretenia dominar el món es va
interposar entre ell i el seu avi.

32

18

PD

Pipistrellus pipistrellus

Una nit, mentre la família
dorm, un exemplar de
Pipistrellus pipistrellus entra
volant, s’estavella contra el
televisor i el trenca. Ricard vol
aprofitar l’ocasió per a estudiar
en secret el quiròpter.

29

PD

Joan Eadington
Traducció: Josep Franco
Dibuixos: Ferran Boscà
80 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-120-4
Jonny Briggs i la seua família
van a Whitby de vacances.
Jonny està disposat a divertir-se,
però un núvol en forma de
gosset pelut i pertinaç amenaça
la seua felicitat...

6

Grafitis

Les flors radioactives

Joan Pla
Dibuixos: Anna Miralles
104 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-147-1

Agustín Fernández Paz
Traducció: Salvador Pallarés
Dibuixos: Miguelanxo Prado
120 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-087-0

Raül sent una gran passió pels
grafitis que es desborda a
conseqüència del tractament
amb Estimulax. Letícia, Xana
i Raül no tindran prou mans
per a omplir-ho tot amb
artístiques pintades.

27
El misteri de les
campanades
Xabier P. Docampo
Traducció: Joan Pla
Dibuixos: Paco Hernández
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-137-2
El nou rellotge del campanar
d’Eiranova fa tretze
campanades, en comptes de
dotze, cada mitjanit. Cristina
i els seus amics intentaran
desembolicar el misteri.

PD

El millor cap de setmana
de Jonny Briggs

Pasqual Alapont
Dibuixos: Francesc Santana
80 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-179-2

16

25

PD

PD

Un estrany fenomen té lloc a la
zona marítima on abocaven els
seus residus nuclears diversos
països europeus. Alba serà la
protagonista d’una història
amb repercussions mundials.

5

PD

Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Versió: Josep Franco
Dibuixos: Enric Solbes
64 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-086-3
La combinació d’acció, erotisme,
humor i ironia continua
despertant l’interés i l’admiració
d’aquells que s’endinsen en
aquesta trama, creada fa més
de cinc-cents anys.
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Narrativa contemporània per a lectors i lectores que
s’atreveixen amb tot!

21

PD

La banda dels llunàtics

Anita Janis té uns pares molt
exigents. Un dia es desperta
i ja no es pot adormir;
l’endemà, comença una teràpia
psicològica. Gràcies a això,
Anita Janis resoldrà els seus
problemes i els dels pares.

LA

Superbaguet
Martín Piñol
Dibuixos: Votric
144 pàg. / 9,70 €
978-84-9026-482-9
Artur es convertirà en un
superheroi inesperat quan una
barra de pa màgica l’escull per
a convertir-se en Superbaguet,
un heroi amb la missió de
defendre el món davant la
brioixeria industrial de la
malvada Corporació Greixosa.

Francesc Puigpelat
Dibuixos: Oriol Malet
160 pàg. / 9,70 €
978-84-9026-407-2
Martí guanyarà un concurs per
mantindre un xat amb Johnny
Depp sense saber que aquesta
relació l’influirà més del que
espera.

17

Jordi Sierra i Fabra
Dibuixos: Jesús Huguet
168 pàg. / 9,70 €
978-84-9026-099-9
En Gluck, un extraterrestre
divertit i boig, necessita l’ajuda
de l’Steve per tornar a casa.
Aquesta història d’amistat
canviarà la vida de tothom per
sempre.

13

El nen que es va menjar
una pizza amb Jack
Sparrow

Creus en els fantasmes?

Fa dos anys, Martí va xatejar
amb l’autèntic Jack Sparrow,
però ara ha conegut Pablo
Cuéllar, el nen que es va
menjar una pizza amb
Johnny Depp.

PD

El dia que en Gluck
va arribar a la Terra

19

Francesc Puigpelat
Dibuixos: Sara Bellés
136 pàg. / 9,70 €
978-84-9026-479-9

PD

El nen que va xatejar
amb Jack Sparrow

Francesc Puigpelat
Dibuixos: Sònia Albert
176 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-141-5

20
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PD

Rosa-Maria Colom
Dibuixos: Mabel Piérola
104 pàg. / 9,70 €
978-84-9824-267-6
Un recull d’enigmàtiques
històries d’aparicions i de
desaparicions, com el cas d’un
cuiner de qui es vol venjar
un grup d’alumnes, o el d’Elisa,
que es va esvair un dia de
pluja intensa.

17
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8

PD

Divendres 13 i altres
històries inquietants
Rosa-Maria Colom
Dibuixos: Mabel Piérola
96 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-846-3
Quatre contes fantàstics i
terrorífics que canviaran les
vides dels protagonistes amb
finals ben inesperats.

A partir de 12 anys | teatre

Una forma senzilla i divertida d’introduir a les nostres aules
la literatura i la pràctica teatrals. Tots els llibres inclouen
propostes per a la posada en escena.

56

PD

Implacable Zeus!
Anna Ballester
Dibuixos: Paco Giménez
80 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-154-5
Descobrirem la història
de Prometeu, aquell qui
va desafiar el mateix Zeus
per a ajudar la humanitat,
sabrem més sobre Pandora i
descobrirem el secret amagat
per Hefest a la seua famosa
caixa.

Empar, la becadeta i el
‘patiarcat’
Fani Grande
Dibuixos: Ramon Pla
136 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-354-9
Miquel no vol jugar amb les
xiques. Diu que «no molen».
Empar està segura que això
són coses del patiarcat. Per
sort, entre tots li demostraran
com d’equivocat està.

54

52

Cremallera

Una caca de pessebre

Sònia Alejo
Dibuixos: Miguel Ángel Giner
Bou
88 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-460-7

Xavier Gonzàlez Costa
Dibuixos: Jesús Huguet
112 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-484-3

Lina, Sara i Hala viuen en
un campament de refugiats.
Juntes, aprendran el significat
de paraules com guerra o exili,
però també d’expressions com
amistat i solidaritat.

18

53

La protagonista insolent
d’aquesta història decideix
muntar el pessebre perquè
s’acosta Nadal però, en obrir la
caixa on el guarda, troba una
sorpresa ben desagradable! Un
misteri que hauran de resoldre
les figuretes.
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49

PD

Empar i Jaume el Primet

43

PD

El geperut de
Notre-Dame

Fani Grande
Dibuixos: Ramon Pla
152 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-818-6

Victor Hugo
Adaptació i dibuixos: Jaume
Policarpo
96 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-581-9

Jaume el Primet vol ser actor
i interpretar el seu heroi: el
rei Jaume I. Però el director
de l’obra es nega a deixar-lo
pujar a l’escenari perquè
tartamudeja. Sort que Empar
l’ajudarà a complir els seus
somnis.

Adaptació teatral de la gran
novel·la gòtica de Victor Hugo
que barreja intriga i humor
per a transmetre als lectors i
lectores els valors humans de
la història de Quasimodo.

48

40

Per sis granets de
magrana!

Cyrano de Cybergerac

PD

Roberto García
Dibuixos: M. Á. Giner Bou
144 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-311-2

Anna Ballester
Dibuixos: Ada Sinache
88 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-794-3
Descobrim la història de
Persèfone. Hades es va
enamorar d’ella i la va raptar.
Per a rescatar-la, van idear un
pla que va donar lloc... a les
quatre estacions de l’any!

Aquesta adaptació de Cyrano
de Bergerac manté l’essència
de l’original però amb un
argument molt actual.
Combina l’esperit d’aventura,
lluites d’espases i noves
tecnologies.

45

39

PD

PD

Sam el pirata i l’illa de les
ànimes captives

Contes de ‘Les mil i
una nits’

Mariano Llobet
Dibuixos: Cristina Losantos
160 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-589-5

Vicent Vila Berenguer
Dibuixos: Aram Delhom
176 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-283-2

Sam és un pirata que viu a
bord del Falcó Daurat amb la
seua tripulació. Però quan el
vaixell naufraga, arriben a una
estranya illa on els espera un
altre pirata disposat a tot.

Per intentar salvar-se’n,
Xahrazad ens narrarà contes
tan coneguts com Aladí o Alí
Babà i els quaranta lladres,
així com històries noves que
fascinaran tant els lectors com
el mateix rei Xahriar.

44

36

Empar, fallera major
infantil
Fani Grande
Dibuixos: Ramon Pla
112 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-591-8
Empar és una xiqueta vital i
optimista que vol ser fallera
major infantil de la seua
comissió. Però a casa no van
molt bé les coses i la família
no ho veu gens clar.

LA

PD

Maleïda poma!
Anna Ballester
Dibuixos: Paco Giménez
96 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-642-1
Un dels episodis més coneguts
de la mitologia grega: el
judici de Paris. Una mirada
divertida ens presenta déus
amb problemes quotidians i
la gran història d’amor que va
desencadenar la Guerra de Troia.

19
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L’illa del Tresor

Josep M. Morreres
Dibuixos: Mabel Piérola
120 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-179-2

Robert L. Stevenson
Adaptació: Ramon Moreno i
Rafa Contreras
Dibuixos: Anna Miralles
112 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-215-7

L’emoció està garantida amb
les divertides aventures i
desventures d’un filòsof que
ajuda el rei a resoldre els
conflictes, molts realment
sorprenents, que es plantegen
davant la cort.

26

PD

Romeo i Julieta
W. Shakespeare
Adaptació: Rodolf Sirera
Dibuixos: Conxita Rodríguez
184 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-971-2
La història de dos joves que
tracten de viure el seu amor
malgrat l’enfrontament a mort
de les famílies respectives i
que es veuran abocats a un
final tràgic.

20

2

Peripècies a la cort

PD

L’illa del Tresor és una de les
millors històries de pirates que
s’han escrit mai. El jove Jim
Hawkins descobreix un mapa
dins d’un cofre. S’inicia, així,
una aventura apassionant.
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Una dimensió on la lectura és sempre una activitat divertida i
plaent de la mà de llibres juvenils d’èxit internacional.

54

51

El segrest de Molly Bailey

Magus (el mag)

Jesús Cortés
256 pàg. / 12,95 €
978-84-1358-153-8

Jesús Cortés
160 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-337-2

Al Londres victorià, Sarah Bailey
demana ajuda desesperada
al detectiu privat Sam Coffin
per a aclarir la desaparició
de la seua germana Molly. La
jove londinenca i el veterà
investigador descobriran la
perillosa trama que s’amaga
darrere del segrest...

El mag Magus es guanya
la vida amb els seus trucs
de màgia. Al seu pas per
Chependale haurà d’ajudar
Nick i Henry, amenaçats
pels Cobres, una colla de
fanfarrons.

53

50

Balada de la frontera

El laberint del faune

Ivan Carbonell
288 pàg. / 12,95 €
978-84-1358-123-1

Guillermo del Toro i
Cornelia Funke
Traducció: Ricard Vela
304 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-297-9

L’any 1303, la frontera sud
del Regne de València és com
un tauler d’escacs on es juga
una partida entre les corones
d’Aragó i de Castella i el regne
musulmà de Granada. Una
conspiració amenaça Roger de
Llúria, alhora que es desperten
forces obscures de la natura.

52

LA

LV

Una història de realisme màgic
que captivarà lectors i lectores
de totes les edats i que adapta
fidelment la pel·lícula de
Guillermo del Toro.

49

Coppelius, el creador
d’autòmats

Doc Doggie. Unitat de
Medicina Estrambòtica

Rosa Maria Colom
192 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-462-1

Vicent Dasí
208 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-485-0

Per a Jan, l’única manera
de tornar sa mare a la vida
serà construint un autòmat
perfecte que siga com ella,
i ho perseguirà com un
veritable somni.

Jonathan afronta la seua
primera guàrdia nocturna a
l’hospital i un per un passen
per la consulta una sèrie de
pacients amb una patologia
col·lectiva inclassificable: tots
ells estan transformant-se en
monstres del cine de terror.

LV

21
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Snoggle

Ales de foc

J. B. Priestley
Traducció: Marc Donat
Dibuixos: Júlia Moscardó
176 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-876-6

Laura Gallego
232 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-696-0

La vida tranquil·la de James,
Peg, Robin i el seu avi es veurà
trasbalsada per l’aparició
d’un ésser arribat d’un
planeta llunyà. Les autoritats
intentaran capturar-lo, però la
família el protegirà.

Ahriel és un àngel femení
encarregat de cuidar la jove
reina Maria i d’assegurar
l’equilibri entre els regnes dels
humans. Quan descobreix que
una conspiració pot posar en
perill la pau, intentarà evitar-ho,
però serà traïda i reclosa. Com
podrà evitar el desastre?

47

43
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George R. R. Martin
Traducció: Emma Piqué
128 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-626-7

Vicent Dasí
360 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-765-3
No s’ho pot creure ningú:
l’escultura que representa
Gulliver en forma de gegant ha
desaparegut de València! Loly
Ferrer, una jove investigadora,
intentarà esbrinar-ho amb
l’ajuda del seu amic Raimon
Waterman i de la sàvia Àgatha.

Adara espera impacient la
visita del drac de gel. Quan
està amb ell, s’oblida de les
amenaces procedents del
nord, de la guerra i dels
temibles dracs de foc.

46

42

Ales negres

Coolman i jo. Vull
treballar

Laura Gallego
Traducció: Ferran Gibert
480 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-729-5
Ahriel ha recobrat la llibertat i
ha aconseguit venjar-se, però
encara ha de fer una cosa.
Després d’anar a la Ciutat dels
Núvols, es disposa a reprendre
la recerca de la màgica presó de
Gòrlian per tal de recuperar allò
que va deixar enrere en fugir.

45

PD

El drac de gel

Loly Ferrer
i l’enigma Gulliver

PD

Les aventures d’Alícia
al País de les Meravelles
Lewis Carroll
Traducció: Rubén Luzón
Dibuixos: John Tenniel
152 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-705-9
Quan Alícia dorm, somia que
persegueix el Conill Blanc i, en
entrar al seu cau, descobreix el
País de les Meravelles, un món
fantàstic on tot és possible.

22

PD

Rüdiger Bertram
Trad. Ramon Monton
Dibuixos: Heribert Schulmeyer
200 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-280-1
Necessito molts diners! He de
trobar un treball per a aquestes
vacances i ha de ser ara mateix.
Per descomptat, els consells
d’en Coolman provoquen tot
tipus de desastres...

41
L’era dels ossos
Samantha Shannon
Traducció: Marta Pera
560 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-259-7
L’any 2059, el planeta està
dominat per un sinistre règim
totalitari. Paige Mahoney
treballa al submón de la
delinqüència i la seua faena és
extreure informació entrant a
la ment de les persones.
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36

Nebbia

Play

Núria Pradas
312 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-195-8

Javier Ruescas
Traducció: Antoni Terrades
448 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-050-0

Un misteriós jurament
embolcalla els secrets que
torturen l’ànima de Gioia amb
lletres doloroses. I és que són
molts els enigmes que la jove
hereta de la mare...

39

PD

Després d’Edén

35

PD

Coolman i jo.
Tots a cobert!

Helen Douglas
Traducció: Josep Franco
272 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-168-2
A Eden Anfield li encanten els
puzles. Quan Ryan Westland,
un misteriós company nou,
arriba a l’institut, de seguida
detecta que una peça no
encaixa i no pot resistir-se a
resoldre el trencaclosques.

38

Regirant en l’ordinador del seu
germà, Leo descobreix que
Aaron té un talent desbordant
per a compondre música i
cantar. Leo decideix pujar els
seus temes a Internet, sense
previndre’n les conseqüències.

LV

Coolman i jo.
Estrelles del cinema
Rüdiger Bertram
Traducció: Ramon Monton
Dibuixos: Heribert Schulmeyer
192 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-141-5
Kai és protagonista d’una
pel·lícula! Per casualitats de la
vida, apareix per un càsting
–amb Coolman, és clar– i li
donen el paper principal. Amb
ells, el caos arriba als estudis.

Rüdiger Bertram
Traducció: Ramon Monton
Dibuixos: Heribert Schulmeyer
200 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-041-8
Dues setmanes a Londres!
Sona fantàstic, veritat? Doncs
no ho és gens si t’anomenes
Kai, com jo, i si contínuament
et persegueix un malson amb
potes anomenat Coolman.

34
El cavaller fantasma
Cornelia Funke
Traducció: Ramon Monton
264 pàg. / 9,95 €
978-84-15390-41-1
Jon Whitcroft passa una
temporada difícil. La seua mare
i el seu nou marit l’envien a
un internat, a Salisbury, on
se li apareixen tres fantasmes
amenaçadors.

37

33

Momo

Coolman i jo

Michael Ende
Traducció: Pilar Estelrich i
Josep Franco
Dibuixos: Michael Ende
352 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-090-6

Rüdiger Bertram
Traducció: Laura Almiñana
Dibuixos: Heribert Schulmeyer
200 pàg. / 11,95 €
978-84-15390-32-9

Momo viu a les ruïnes d’un
amfiteatre. Un dia apareixen
els homes grisos, que pretenen
apropiar-se el més valuós que
hi ha: el temps de les persones.

PD

Kai és un jove aparentment
normal. I ho seria si no tingués
sempre al costat Coolman,
un heroi a qui només ell
pot veure i que sempre
l’embolica en situacions que el
condueixen al desastre.

23
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L’esperit dels gels
Maite Carranza
312 pàg. / 12,95 €
978-84-9824-791-6
Tot comença a Groenlàndia.
Una jove anglesa, un capità
de vaixell, un esquimal i un
esperit dels gels es troben
en una nit màgica. L’atzar
els empeny a emprendre un
viatge fascinant.

Sebastian Darke, príncep
dels Pirates
Philip Caveney
Traducció: Marta Pera
Dibuixos: David Wyatt
350 pàg. / 17,95 €
978-84-9824-331-4
El bufó Sebastian Darke, el
seu bufalop xerraire i el nan
Cornelius posen rumb cap a
una nova aventura, que tindrà
com a punt de partida el
bulliciós port de Ramalat.

21

12

La maledicció del robí

L’Emperadriu dels Eteris

Philip Pullman
Traducció: Albert Torrescasana
296 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-444-1

Laura Gallego
Traducció: Emma Piqué
304 pàg. / 9,95 € (versió butxaca)
978-84-9824-386-4
304 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-248-5

La Sally decideix esbrinar
la veritat sobre la mort del
seu pare i s’endinsa en els
tètrics carrerons del Londres
victorià per resoldre un misteri
terrorífic, sobre el qual plana la
llegenda d’una joia mortal.

11

Airman

Sebastian Darke,
Príncep dels Bufons

En una nit fosca a l’illa gran de
les Saltee, una traïció subtil,
però cruel, li va destruir la vida
i li va arrabassar el futur. Per
això, ara en Conor ha de ser el
primer a conquerir el cel, per
salvar la seua família.

PD

Philip Caveney
Traducció: Carles Miró
328 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-442-7
Sebastian Darke és un bufó,
però ningú no riu mai amb
els seus acudits. Malgrat tot,
emprén un llarg i divertit
viatge a terres desconegudes
per oferir els seus serveis al rei.

15

9

El lladre de gorres

Mandràgora

Cornelia Funke
Traducció: Ramon Monton
Dibuixos: Cornelia Funke
152 pàg. / 14,95 €
978-84-9824-280-5

Laura Gallego
Traducció: Ferran Gibert
176 pàg. / 15,95 €
978-84-9824-177-8

Arthur coneix al bosc Otília,
la reina de les fades. Otília
necessita la seua ajuda:
un ésser desconegut ha
robat totes les gorres de les
fades i ha de lluitar per la
supervivència del seu regne.

PD

Bipa i Aer inicien un perillós
viatge en què hauran d’arriscar
la seua vida per conéixer el
món de la mítica Emperadriu,
un paratge de gel on no
existeix el patiment ni la fam.

18
Eoin Colfer
Traducció: Albert Torrescasana
450 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-441-0

24

14

Zacaries, el nou savi del rei, es
trasllada a la cort amb la seua
filla Míriam, qui descobrirà una
obscura trama per a destronar
el rei, la qual inclou perversos
conjurs de màgia negra.
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2

1

L’àngel de Safri

El portal dels elfs

Hilary McKay
Traducció: Josep Marco
Dibuixos: Liselotte Watkins
294 pàg. / 16,95 €
978-84-7660-961-3

Herbie Brennan
Traducció: Josep Marco
408 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-803-6

Quan Safri descobreix que ha
estat adoptada, comença una
aventura divertidíssima per
trobar un àngel de pedra que
recorda haver vist en somnis.
Descobrirà d’on ve?

PD

Pyrgus és el príncep hereu del
Regne dels Elfs, on està a punt
d’esclatar una guerra terrible.
Amb l’ajuda dels seus amics,
haurà de tornar a casa per a
deslliurar el regne de les forces
del mal.
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Les millors creacions de la nostra literatura juvenil es complementen amb els
títols més atractius del panorama internacional.

134

PD

132

Versos per a un cadàver

L’infinit no s’acaba mai

Pasqual Alapont
104 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-159-0

Enric Senabre
152 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-071-5

El misteri acompanya la mort
de Tomàs: oficialment és un
suïcidi, però Càrol, la seua
germana, no s’ho creu. Amb
l’ajuda d’un altre estudiant,
l’enigmàtic Uriel, un jove
enamorat de la poesia,
arribaran fins al fons del cas i
aclariran la tragèdia.

Els mòbils i les noves
tecnologies ben utilitzats,
poden fer molt de bé. Per
exemple, es poden utilitzar
per a organitzar campanyes
de defensa dels drets del
col·lectiu LGTBIQ o activitats
per la igualtat.

133

131

PD

El carrer 722

Quan s’apague la llum

Mariano Casas
136 pàg. / 9,95 €
978-84-1358-121-7

Joanjo Garcia
136 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-389-1

Canviar de casa quan estàs
fart del teu institut és una sort.
Al nou barri prompte vaig
conéixer dos germans bessons
que van compartir amb mi el
seu secret i em vaig llançar de
cap a ajudar-los a investigar.
I és que alguna cosa estranya
passava a les cases veïnes...

Un relat que reflexiona al
voltant de temes d’actualitat
com l’ecologia, l’emergència
climàtica o la responsabilitat
social.

PD
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126

L’ombra del pare

L’infinit a les teues mans

Pasqual Alapont
160 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-298-6

Enric Senabre
160 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-857-5

Víctor viu sol amb sa mare,
però tot canvia quan ella
pretén refer la seua vida amb
una nova parella. Decidit
a acabar amb la relació de
sa mare, Víctor tramarà un
engany.

Atena es replantejarà la
informació que penja a les
xarxes quan els seus comptes
siguen envaïts per comentaris
insultants de la mà d’un
misteriós usuari.

129

LV

LV

Estic insuportable, i què?

La primera onada

Vicent Sanhermelando
200 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-923-7

Mariló Àlvarez
184 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-855-1

L’assetjament escolar i una
complicada situació familiar
han fet de Sergi un adolescent
insuportable. A més, tot
empitjora quan els desnonen
del seu xalet elegant i han
de mudar-se a un pis vell del
centre de València.

Una distopia sobre l’amistat,
la lleialtat i la bondat humana
que demostra que, a vegades,
actuar amb valor i integritat
no és l’alternativa més senzilla.
Com construiries la societat
del futur?

128

124

Dies dolents
(però dolents de debò)

El triangle rosa

LV

Silvestre Vilaplana
152 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-728-8

Jordi Sierra i Fabra
216 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-913-8
Isma es veu forçat a acceptar
un fet que nega des de fa anys:
el pare i la mare no tornaran
a estar junts. A mesura que va
descobrint que la realitat no
sempre és com ens agradaria,
obrirà els ulls al que suposa
madurar i convertir-se en adult.

Dani és un adolescent que
s’inicia en el món de la sexualitat
i que s’adona que potser té
tendències homosexuals. Sense
dramatismes i amb humor,
descobrirem les dificultats que,
encara ara, travessen els joves
per a viure amb normalitat
aquestes situacions.

127

123

PD

El misteri de la casa Folch
Leandro Sagristà
184 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-862-9
Marc es veurà immers en
una investigació apassionant
que li descobrirà els secrets
d’una casa condemnada a ser
l’escenari de successos tràgics.

26
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PD

PD

Vampirs, friquis i tacons
d’agulla
Lluís Miret
160 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-607-6
La família Carranza pateix una
maledicció centenària per
la qual la filla major de cada
generació mor víctima de
l’atac d’un vampir. Per això,
el senyor Carranza estudia el
tema vampíric amb la finalitat
de trobar una solució.
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118

LA

L’expedició del doctor
Balmis

La venjança dels
Panteres Negres

María Solar
232 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-715-8

Gemma Lienas
200 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-595-6

Aquesta novel·la apassionant
narra les aventures de la
primera expedició sanitària
internacional de la història,
encapçalada per un metge
alacantí i gràcies a la qual la
vacuna de la verola va arribar
arreu del món.

Baldo, el líder dels «Black
Panthers», és violent i
seductor, i té un objectiu clar:
liquidar Daniel, el traïdor que
fa un any el va denunciar i
va fer que l’inspector López
l’humiliara davant dels seus.

121

117

PD

PD

Per què tot em passa a mi?

Sóc una màquina!

Josep Millo
208 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-688-5

Jordi Sierra i Fabra
216 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-537-6

Tots els plans per a les
vacances s’han esvaït en
saber que he de recuperar
anglés i història a setembre...
I a la mare se li ha ocorregut
organitzar un intercanvi entre
el fill de la guia i jo perquè
m’ajude amb l’anglés. Ufff,
quin estiu que m’espera!

Mun arriba amb una terrible
angoixa. Li han fet una revisió
mèdica, però l’anestèsia
sinèrgica ha fallat i ha sentit
que els metges parlaven de
processadors i circuits.

120
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PD

La neu interminable
Agustín Fernández Paz
176 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-670-0
Cinc guionistes es reuneixen
en un hostal solitari per
preparar una sèrie de por
quan una tempesta els
deixa totalment aïllats. Els
dies passen i els companys
descobreixen que a l’hostal
ningú és el que aparenta.

PD

L’última cursa de l’home
fort
Alan Monroe-Finch
128 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-533-8
Quines ganes que té Marc
de passar les vacances amb
la família del pare! Però en
arribar a Plymouth, s’adona
que les coses han canviat.

119

115

La mèdium

A boca de canó

Silvestre Vilaplana
184 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-605-2

Manel Àlamo
216 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-532-1

Layza és una xiqueta amb
un poder extraordinari per a
predir el futur. Diferents grups
poderosos la persegueixen per
a controlar i traure profit del
que la xiqueta atresora.

Vera fa 3r d’ESO i la seua
vida és un caos, per no parlar
dels estudis... No coneix son
pare i l’addicció de sa mare
a les drogues no l’ajuda a
centrar-se.

PD
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La clau que obria
tots els panys

Vicent Enric Belda
200 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-254-2
L’any 2120, la civilització
humana pràcticament ha
desaparegut després d’un
virus letal. Les intel·ligències
artificials robòtiques controlen
el món.

A l’illa d’Incastruç fan escola
de nit i el sol es pon per l’est.
Aquest territori singular es
regeix per la Norma, que
ordena les accions dels seus
habitants, sobretot els més
joves.

PD

109

PD

Tzoé

L’aurora de la fi del món

Isabel-Clara Simó
168 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-403-4

Pep Castellano
200 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-241-2

Qui és aquesta Tzoé, apareguda
de sobte, no se sap d’on? Ha
arribat amb la cara bruta i els
ullets ombrejats de por. Amb
vora quatre anys, no parla cap
llengua coneguda.

Una tempesta solar sorprén
Josep a Noruega, on treballa
en un projecte per a modificar
llavors genèticament. Tots els
sistemes elèctrics de la Terra
queden fora de combat durant
dies.

112

108

PD

L’increïble viatge
a l’Illa Gran

Miquel Rayó
176 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-144-6

Arriben les vacances i Albert
i Miquel aconsegueixen
escapar-se de fer un creuer
amb els pares i es queden sols
a casa.

111
Una lectura perillosa
Lourdes Boïgues
208 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-279-5
Aleix, un jove estudiant a
qui no li agrada llegir, acaba
literalment capturat per
un llibre enigmàtic que li
ha regalat el pare pel seu
aniversari.

PD

Les verges del sol

Josep Millo
136 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-313-6

28

PD

Història de Sam

Carles Cortés
168 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-404-1

113

110

PD

Quan Cristina accepta un
treball precari al museu
arqueològic de Cusco, no
imagina que haurà de resoldre
un perillós trencaclosques.

107

PD

El dia que Wendy
va conèixer el monstre
Andreu Martín
168 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-126-2
Wendy Aguilar no pot
resistir-se a un seixanta, el codi
que alerta d’un homicidi per
l’emissora del cotxe patrulla.
Un jove ha mort apunyalat en
plena nit.
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La muntanya invisible

Somnis trencats

Francesc Gisbert
232 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-125-5

Jordi Sierra i Fabra
182 pàg. / 10,95 €
978-84-15390-58-9

Andrea Alexandre és
contractada per una gran
empresa farmacèutica amb
una missió altament complexa:
completar els estudis del
professor Bukowski sobre unes
plantes.

Abans d’acabar el curs,
Niaga rep una gran notícia.
Aquest estiu podrà visitar per
fi Gàmbia, el país del qual
procedeix.
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Les ombres del bosc

En les mars perdudes

Vicent Enric Belda
176 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-097-5

Raquel Ricart
176 pàg. / 9,95 €
978-84-15390-46-6

El noruec Tomas Jenssen arriba
a València fugint dels malsons
del passat, d’unes ombres que
el persegueixen.

Fa tres anys que el pare d’Alícia
va revelar un secret que li va
provocar el divorci amb la
mare. Des d’aleshores, la jove
no havia rebut una notícia tan
bona: per fi unes vacances de
veritat!

104

100

PD

Sota les pedres

Fantasmes de llum

Dolors Garcia i Cornellà
198 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-068-5

Agustín Fernández Paz
200 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-847-0

Com que les restes
arqueològiques seran
derruïdes aviat per fer un
aparcament, la classe de
Martí aprofita per visitar-les.
Tanmateix, la visita esdevindrà
una autèntica aventura per
trobar un tresor.

Damián treballa des de fa
anys en la cabina de projecció
d’un cinema. S’ha acostumat
a veure el món a través
de les pel·lícules, i pensa i
parla com els personatges
cinematogràfics.

103

99

PD

L’any que vam córrer
perillosament
Manel Joan i Arinyó
136 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-040-1
Linda descobreix el món de
les motos arran del treball
dels seus pares al nou circuit.
Prompte se sent enlluernada
per aquest univers de
velocitat, especialment per un
dels corredors.

PD

Resurrecció
Silvestre Vilaplana
200 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-856-2
El multimilionari William Fox
acaba de perdre la seua filla
en un accident. Decidit a no
dir-li l’adeu definitiu, opta per
crionitzar-la.

29
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El centre del laberint

Wendy i l’enemic invisible

Agustín Fernández Paz
Traducció: Josep Franco
224 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-374-1

Andreu Martín
256 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-817-3

Any 2054. Europa ha
esdevingut una societat
uniforme, on la varietat de
llengües i cultures ja és un
record del passat.

Wendy i el seu company de
patrulla, Roger, troben una
parella que discuteix. La
dona assegura que el marit
la maltracta, mentre que ell
explica que està boja i ha
begut. Qui té raó?

97

93

PQPI Connection

Poderosa 2

Lluís Miret
120 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-967-5

Sérgio Klein
Trad. Josep Franco
184 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-708-4

En una aula de PQPI podem
trobar moltes coses, però el
que no trobarem mai són
ganes d’estar tancats en un
centre de formigó. La notícia
d’una excursió és acollida amb
entusiasme pels alumnes.

Joana descobreix que els
seus relats canvien la realitat
i comença a utilitzar-los per
a curar l’àvia, per a ajudar
la seua amiga anorèxica...
Però haurà d’enfrontar
conseqüències imprevisibles.

96

92

Barça ou barzakh!

La violinista de París

Gemma Pasqual i Escrivà
144 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-883-8

Joan Pla
184 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-628-5

A Dakar, els xiquets corren
descalços darrere d’una pilota
cridant «Barça ou barzakh!»,
una expressió que apliquen als
emigrants clandestins que ixen
de les costes i que significa
‘Barcelona o mort!’.

Bernat viu un mal moment
a casa. Al pare l’han fet fora
de la faena i la difícil situació
econòmica obliga la família
a mudar-se a casa dels avis.
Fart de la situació, aquest
jove s’uneix a un grup local
antisistema.

95

91
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El verí de la cobra

30

PD

Qui és el de la foto?

Josep Millo
224 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-893-7

Maria Carme Roca
152 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-643-8

Àngels i el seu fill Raspa
viatgen a Egipte per a complir
el somni de visitar el país del
qual ella és una enamorada.
L’estada, però, es convertirà en
una perillosa aventura.

Quan la seua millor amiga li va
fer una foto a la festa del seu
setzé aniversari, Hannah no
esperava aparéixer retratada
al costat d’algú que ningú va
veure.
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86

Pell d’escata

El diari de la Neus

Enric Lluch
160 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-575-2

Glòria Llobet
128 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-258-4

Benet Pou, biòleg i cronista
local, aconsegueix d’amagat
una còpia del dietari
personal de l’apotecari,
mort recentment. En
aquelles pàgines relata un
esdeveniment inquietant.

La Neus ens narra en el
seu diari el maldecap dels
exàmens, la vinguda de la
regla, les malifetes del germà,
les experiències sexuals d’una
amiga...
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PD

85

Wendy ataca

Contra el vent

Andreu Martín
152 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-392-5

Fina Casalderrey
Traducció: Josep Franco
168 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-310-9

El jove dominicà Arcadio Téllez
mor per una ferida d’arma
blanca en una baralla que té
lloc en una discoteca. Wendy
i el seu company Roger hi
acudeixen els primers.

Hi ha hagut massa coses que
no han anat bé per a Andreu
en els tres anys que ha passat
a l’institut, on ni tan sols podia
refugiar-se als serveis per a
agafar alé.

88

84

Només ens queda l’amor

Els focs de la memòria

Agustín Fernández Paz
Traducció: Josep Franco
184 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-391-8

Jordi Sierra i Fabra
216 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-262-1

Hi ha una trama de fils
invisibles que uneix les vides
dels personatges d’aquest
llibre: tots ells descobreixen
que l’amor és un sentiment
poderosíssim.

En un petit poble hi ha una
fossa comuna coneguda
com la d’«Els Tretze de San
Agustín», perquè hi van
soterrar tretze homes del
bàndol republicà, torturats
i assassinats durant la
Guerra Civil.
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83

Poderosa

La frontera negra

Sérgio Klein
Traducció: Josep Franco
232 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-357-4

Silvestre Vilaplana
176 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-164-8

Joana Dalva vol ser escriptora
i, un bon dia, descobreix que
té un poder sobrenatural: les
coses que escriu amb la mà
esquerra esdevenen realitat.

PD

Una persona enterrada
viva, un jove desaparegut
misteriosament, una falsa
sessió d’espiritisme que no
resulta com s’esperava, un
poble perdut a l’Amazones...
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82

78

Passadissos d’ombra

Carrer del Carbó

Agustín Fernández Paz
Traducció: Josep Franco
224 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-231-7

Marilar Aleixandre
Traducció: Josep Franco
222 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-142-6

Unes obres de restauració al
pazo dels Soutelo trauen a la
llum un cadàver emparedat
cinquanta anys enrere, amb
un forat de bala al cap. Qui és
el mort?

A punt de fer setze anys, la
mare de Paula li revela que el
seu pare biològic va ser, com
ella mateixa, militant de la
branca politicomilitar d’ETA i
que va morir mentre col·locava
un cotxe bomba.
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77

PD

L’amenaça de les grues

Fi de culs a Mallolca

Carme Miquel
168 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-199-0

Pasqual Alapont
176 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-083-2

Sara Monroig ha estat vivint
a Londres i Oslo durant molt
de temps, distanciada de la
seua gent. En tornar al poble
descobrirà que els seus amics
Vicent i Maria tenen problemes
greus.

Els professors tracten
de controlar una colla
d’adolescents amb la libido
desfermada i el trellat justet.
Els protagonistes d’aquesta
aventura aprofiten qualsevol
excusa per a armar-la ben
grossa.

80
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PD

La nit que Wendy
va aprendre a volar
Andreu Martín
168 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-173-0

Suso de Toro
Traducció: Pau Joan Hernàndez
208 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-038-2

Roger i Wendy inicien la
guàrdia amb un seixanta, el
codi que alerta d’un assassinat,
però aquest cas no serà gens
corrent.

Dos germans viuen amb el
seu pare, envoltats de secrets i
silencis, en una casa totalment
aïllada del món exterior. De
vegades, quan arriba la nit, se
senten veus misterioses.

79

75

Les confessions
de Titus Burns

Dora diu que no

Jesús Cortés
136 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-147-1
Titus ha de suportar tots els
anys les burles dels companys
de classe per culpa del seu
nom estrany: Pitus, Mistus,
Tistus...

32

L’ombra caçadora

Isabel-Clara Simó
152 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-042-9
Quan deixem de ser
adolescents? Amb díhuit anys,
Dora es queda sense pares i
haurà d’aprendre a guanyar-se
la vida tota sola. Es fa adulta
de sobte.
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70

El rastre de la pantera

Tres passes pel misteri

Mariano Casas
160 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-418-2

Agustín Fernández Paz
Traducció: Josep Franco
192 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-992-7

En arribar a Aradale, una
plàcida ciutat anglesa, per
a estudiar durant tot un
any, Daniel veu un estrany
gat negre. A poc a poc,
s’involucrarà en el misteri que
gira entorn d’una gran mansió.
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PD

Tres passes pel misteri et
convida a caminar pel
passadís del terror, la intriga
i la fantasia. Tres històries que
provoquen calfreds al lector.
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Barrots daurats

Pell de llop

Pasqual Alapont
192 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-041-2

Xosé Miranda
Traducció: Josep Franco
112 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-980-4

La vida d’Àlex es troba en un
carreró sense eixida. Arran
d’un accident de moto, la seua
nóvia ha perdut la vida, i per a
ell ja res no té importància.

PD

PD

Fulxencio i el seu fill Xosé
tenen fama merescuda de
bons caçadors, i per això els
criden de molts pobles per a
matar llops.
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68

Els silencis de Marc

El somriure del diable

Vicent Borràs
200 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-708-4

Jordi Sierra i Fabra
224 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-959-0

Marc es veu obligat a passar
l’estiu a Penyalfort, un poblet
que no apareix ni als mapes,
lluny dels seus amics. És
un primer pas per a l’exili
definitiu.

Quan Anna atropella Lali
amb el cotxe, encara no sap
que la seua vida canviarà
per complet. Lali sembla
encantador. Arrossega un
dolorós passat d’orfandat i
fracassos amorosos. O això
diu...
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67

Solituds de l’Anna

L’escola secreta

Jordi Sierra i Fabra
216 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-525-7

Mariano Casas
200 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-831-9

L’Anna és una jove feliç
que comet un error fatal:
lliurar-se a l’amor sense la
protecció necessària. I això té
conseqüències molt greus per
a ella.

Des del primer dia que
ingressa en una prestigiosa
escola, Fèlix s’adona de la
conducta estranya del seu
company d’habitació. Però la
seua convivència, que acaba
en tragèdia, dura poc.

LA
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62

Quina canya de pare!

La mort espera a Varsòvia

Patrick Cauvin
Traducció: Pasqual Alapont
264 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-798-5

Josep Millo
176 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-749-7

Franck Lanier s’havia fet
moltes il·lusions per a aquelles
vacances. Tenia la intenció
d’endossar el fill a l’exdona i
escapar-se a Bangkok. Però
Laurent no hi està d’acord.
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PD

Nit d’ombres voraces

Si algú us proposa un bon
negoci en el qual podeu fer
molts diners, ràpidament i
sense esforç, faríeu bé de
desconfiar. O, per contra,
podeu ficar-vos en un embolic.
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PD

Daniel i les bruixes
salvatges

Agustín Fernández Paz
Traducció: Josep Franco
160 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-781-7

Gabriel Janer Manila
120 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-751-0

Sara es veu obligada a passar
les vacances en casa de la seua
àvia, que ha mort recentment.
A l’habitació que ocupa la
jove, notarà el desassossec
que li causa una presència
fantasmal.

«M’agradaria explicar una breu
història, abans de morir.» Així
comença el relat de Daniel, un
jove condemnat a ser penjat
en començar el nou dia.
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60

No et pots casar, pare!

El pou

Fina Casalderrey
Traducció: Josep Franco
184 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-739-8

Glòria Llobet
200 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-715-2

Elia assisteix perplexa al
romanç entre el seu pare i
Berta, una dona per la qual la
jove no sent gens de simpatia.

Els dies que seguiren a la
tragèdia van ser durs. Tots
els joves tenien gravades al
cap les imatges esgarrifoses
d’aquella nit i els interrogatoris
de la Guàrdia Civil.
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PD

L’infern de Marta La màscara de l’amor
Pasqual Alapont / Vicente
Garrido
168 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-750-3
Una jove maltractada lluita
per salvar la vida. Quan va
acceptar eixir amb aquell xicot,
Marta no sabia que posava un
peu en l’infern.

34

PD

El mal
Josep Franco
136 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-682-7
Tenim dret a buscar la felicitat
en un món injust i violent?
El món no sembla disposat
a facilitar-los les coses quan
els quatre protagonistes
conflueixen a Londres.
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54

Darrere d’una cortina
de bany transparent
i amb peixos blau marí

Mirant la lluna

PD

Joaquim G. Caturla
160 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-598-1

Vicent Pardo
176 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-670-4
Quan una mare entra al seu
pis acompanyada de tres
amigues tafaneres i troba que
algú ha anat despullant-se pel
passadís, el més normal és que
li pugen els colors a la cara.

Òscar, un jove firaire
acostumat a la vida dura
del carrer, no semblava en
principi destinat a conéixer
Sílvia, que prové d’una família
acomodada i estudia en un
col·legi de monges.
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53

Jo... i les circumstàncies

Una llar en el món

Enric Lluch
120 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-634-6

Pepa Guardiola
176 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-587-5

Manel i la seua moto
ensopeguen contra un tràiler.
El resultat? Manel a l’hospital,
la moto feta pols i el tràiler
com si res.

Lluïsa se’n va a viure a un
poble aïllat per tractar de
superar la mort de dues
amigues. L’amistat amb el
nou veí, un jove vitalista i
compromés, contribueix a la
seua recuperació.
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52

PD

PD

el-joc.com

Quasi déus

Gemma Lluch
152 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-629-2

Montserrat Galícia
176 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-594-3

«Voldria entrar en un somni,
un somni com Matrix, inventar
una pel·lícula per poder
fugir de la vida. Del buit.»
De vegades, els somnis
s’acompleixen.

Elion ha estat entrenada per a
ser pilot, una faena reservada
a uns pocs escollits. Però una
acusació greu de traïció a
l’Imperi l’obligarà a treballar
com a extractora de minerals
en un asteroide.
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51

La veu

Aire negre

Mercè Company
176 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-586-8

Agustín Fernández Paz
Traducció: Josep Franco
184 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-585-1

Jordi és un estudiant
obsessionat pel més enllà
i entestat a aconseguir
psicofonies. Joa és una jove,
amb una obsessió malaltissa,
que viu sola i que connecta
amb els esperits.

PD

La primera pacient del doctor
Molde en la clínica psiquiàtrica
és Laura Novo, una dona
autista i sense memòria, que
passa el dia sencer escrivint el
seu nom compulsivament.

35
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50

PD

Àngels en temps de pluja
Miguel Vázquez Freire
Traducció: Josep Franco
200 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-584-4

Natxo s’enfronta a la mort
inesperada de son pare, un
conegut actor de cine. Però
sospita que allò que semblava
clarament un accident de cotxe
podria encobrir un suïcidi o,
fins i tot, un assassinat.

PD

45

PD

Els dimonis de Pandora

Menjaré bollyc@os per tu

Silvestre Vilaplana
160 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-465-6

Pasqual Alapont
160 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-551-6

Quan arribe la nit hauràs de
començar a tindre por, perquè
ara les ombres ja no són
només ombres, i els dimonis
et poden perseguir a través de
la foscor.

El pare de Cristina és una
calamitat. Qui sinó ell muntaria
una orxateria a Londres?
Aquesta idea provoca la
separació de la seua filla i
Ramon, que mantindran el
contacte gràcies al correu
electrònic.
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44

La dama del medalló

Amor dels quinze anys,
Marilyn

Mercè Company
152 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-573-8
En la Bolonya del segle xvii , el
marqués de Frabetti adquireix
un quadre, La dama del medalló,
fascinat per la bellesa de la jove
retratada.
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36

El temps no passa
per Montmartre
Joan Pla
224 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-550-9

Quatre joves moren, una
matinada de dissabte, en
un accident de circulació.
Monxo, germà d’una de les
víctimes, no vol acceptar les
explicacions oficials.
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46

PD

Agustín Fernández Paz
Traducció: Josep Franco
136 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-502-8
Un vampir solitari, un fantasma
que retorna... Cinc relats que
reten homenatge al cinema i
als seus mites.
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Roses negres a Kosovo

Per Júpiter!

Jesús Cortés
184 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-571-4

Vicent Pardo
160 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-455-7

La guerra ha esclatat a
Kosovo. Les bombes de l’OTAN
castiguen el règim serbi i, sota
amenaça de mort, la població
albanokosovar es veu obligada
a fugir en massa.

Quan la teua exnúvia és filla
de la policia que va xafant-te
els talons, el teu pare passeja
disfressat de romà o el teu
amor impossible s’escapa amb
un milionari... Només t’ho pots
prendre amb humor.
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PD

38

Generació Z

La presència

David Duran
176 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-438-0

Mercè Company
152 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-402-1

Som l’any 2206. La humanitat
ha patit una epidèmia
d’infertilitat que l’ha portada
a l’extinció. L’Esperança és
l’última supervivent de la
generació Z.

Quan sa mare mor, Adrià
empra l’herència per comprar
un vell apartament. Però
prompte descobreix que té
uns estranys veïns vivint al
mateix replà.
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36

Només la mar ens parlarà
d’amor

No em pots dir adéu

Joan Pla
200 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-437-3
El jove Sergi i Laura, la filla
d’un industrial, conviuen
durant la infantesa, però se
separen quan ella és internada
en un col·legi religiós.
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PD

Jesús Cortés
192 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-376-5
El suïcidi és l’única eixida que
Zaida, una afrovalenciana de
setze anys, troba per a fer front
al primer desengany amorós
de la seua vida.

35

PD

El joc de pensar

L’estirp de l’horror

Tobies Grimaltos
192 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-434-2

Vicent Enric Belda
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-360-4

Què soc jo? Com són les coses
realment? Què vol dir ser
lliure? Marta, amb la curiositat
pròpia de l’adolescència,
comença a fer-se preguntes
com aquestes.

Un mariner noruec, Nordahl
Skram, arriba a un mas de
l’interior valencià per comprar
i negociar amb conyac. Durant
l’estada s’enamora de la filla
de l’amo.
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Pensaré en tu

Cartes a la màniga

Glòria Llobet
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-399-4

Estrella Ramon
152 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-328-4

Jordi i Andrea reben amb
poc d’entusiasme la notícia
de la visita de la seua cosina
francesa. Però la seua actitud
canviarà quan s’adonen dels
aspectes positius que els
aporta.

Els esbojarrats amics de la
Cinta es van recloure en una
caseta per aplegar totes les
cartes que ella havia rebut
durant el primer trimestre del
curs i fer d’això el més paregut
a una novel·la.

37
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Joel

L’amulet egipci

Isabel-Clara Simó
168 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-339-0

Àlan Greus
144 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-307-9

Una malaltia consumeix
l’adolescència de Joel prostrat
en un llit. Durant els tres anys
que passa tancat en l’habitació
té temps per a reflexionar
sobre tot allò que li ha
ocorregut en la vida.

Francesc visita un museu d’art
egipci amb la classe. Però
no s’imagina que aquest fet
esdevindrà el començament
d’una arriscada aventura
que es desencadena amb el
robatori d’un valuós pectoral.
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27

Amors maleïts

Lara, quin nom!

Jordi Mata
160 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-322-2

Glòria Llobet
136 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-284-3

Elisenda no esperava que el
seu pare la citara per sopar, i
menys encara que li donara
aquell llibre antic que hauria
de canviar totalment la seua
vida.

L’amistat entre Roger i Oriol
es remunta als primers anys
d’escola. Un estiu memorable
Lara entra en la vida d’aquests
joves i els conflictes comencen
i es multipliquen.

30

PD

L’illa del faraó

El lledoner de
l’home mort

Joan Pla
184 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-313-0
Eduard és víctima d’un
atemptat terrorista durant el
viatge de fi de curs. Després
que reïx de les conseqüències
que ha patit, vol refer la seua
vida, abandonant els estudis, i
vivint intensament.
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PD

Toni Cucarella
112 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-259-1
El pare de Joan rep en
herència una casa, propietat
d’un oncle que se’n va anar a
l’Uruguai. Però decideix desferse’n ràpidament. Aquesta
actitud misteriosa posa
damunt la taula els enigmes
que envolten la seua família.
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Cartes d’hivern

L’enigma del medalló

Agustín Fernández Paz
Traducció: Josep Franco
120 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-308-6

Vicent Pascual
176 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-258-4

Xavier rep unes cartes del
seu amic Adrià, on es relaten
la sèrie d’enigmes que
protagonitza en la seua nova
casa, i que obliguen Xavier a
auxiliar-lo.
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Quin misteri s’amaga darrere
d’aquell medalló d’ivori
trobat al coll d’un esquelet
emparedat? Quin secret oculta
el nom de Cantacorbs?
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L’estranya mort de Berta

I ara què, Núria?

Joan Pla
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-256-0

Glòria Llobet
96 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-218-8

Berta, que havia trencat
unilateralment les relacions
amb Ferran, apareix morta als
lavabos del xalet de Teresa
durant l’aniversari d’aquesta.

Després de tres anys convivint
sota el mateix sostre, obligats
per les circumstàncies
familiars, David i Núria superen
les tensions inicials i fan front
als sentiments que naixen
entre ells.
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Cicle bis
David Duran
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-255-3
Júlia està farta dels mals
de panxa de la regla i més
d’una vegada ha desitjat
ser un xic. Un dia, la Gènia
de la Menstruació, una fada
protectora, se li apareix per
concedir-li el desig.

A l’ombra d’un germà
bessó
Glòria Llobet
96 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-204-1
Sergi i Oriol són dos bessons
idèntics, d’aquells que tothom
confon. Quan coneixen
Cristina, en un càmping de
Palamós, les tensions entre
els dos germans arriben a
provocar situacions conflictives.
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17

E= mc2, amor meu

Cartes d’una jove
enamorada

Patrick Cauvin
Traducció: Ferran Usach
208 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-236-2
e=mc2, la fórmula de la
relativitat d’Einstein, no ens
introdueix en cap problema
científic, sinó que ens planteja
l’amor de Lauren i Daniel, amb
els seus cervells privilegiats i
les seues ganes de viure.

Claire Robertson
Traducció: Víctor A. Oroval
208 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-192-1
La mare está obsessionada
amb les estores de pèl de
llana, la meua germana de
setze anys és una piranya
caçadora d’homes, vil i egoista,
i la meua millor amiga ha
resultat ser una traïdora...

21

16

M’escriuràs?

La casa sota la sorra

Estrella Ramon
136 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-227-0

Joaquim Carbó
208 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-188-4

Cinta té dèsset anys, una
família d’allò més tortosina,
dos pretendents d’importació
i una colla d’amics esbojarrats
que necessiten amb urgència
diners per a tirar endavant una
Rondalla-Rock-Band.

Quan diuen que el Nil és un riu
perillós, tothom pensa en els
cocodrils. Però el que ja no sap
gairebé ningú és que aquests
rèptils afamats són bestioletes
inofensives comparades amb
el senyor Ti.

39
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Els meus col·legues i jo

Isabel-Clara Simó
120 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-187-7

Aidan Macfarlane / Ann
McPherson
Traducció: Víctor A. Oroval
128 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-128-0

Raquel és una jove de 17 anys,
intel·ligent, sensible i amb un
alt esperit crític, però que té
dos problemes: no estima la
seua família i no s’agrada ella
mateixa.

No aguante les festes. Pensar com
seran em fa passar molta ànsia.
Però aquella va ser diferent.
Si Steve i els seus col·legues
hagueren imaginat els excessos
que farien, s’haurien preocupat
una barbaritat.

14

10

La venjança dels
criptosaures

Tot l’estiu per davant
Joaquim G. Caturla
120 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-129-7

Joan Pla
152 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-184-6
Després de buscar el mític
monstre del llac Ness, Mike
Shin troba estranyament
malferit, vora la costa del llac,
Richard Owen, conegut com el
Boig de l’Escafandre.

Toni, fill únic, estudiós i amb
una vida interior molt intensa,
s’enamora de Raquel, una jove
preciosa del seu curs. Com s’ho
farà, el Toni, per a conquerir-la?

13

9

Plom, més que plom!

En la foscor de la nit

Jesús Cortés
128 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-143-3

Christine Aventin
Traducció: Francesc Machirant
192 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-108-2

Albert 2000 és un jove
inventor d’artefactes insòlits
amb un futur ben prometedor.
BAT-2000, el seu últim invent
que revolucionarà el món de la
delinqüència, està a punt per a
ser posat a prova.

12

40

11

Raquel

PD

Entre l’institut, els estudis,
els companys i l’univers
nocturn de la prostitució,
que comparteix de lluny
amb la mare i que la fascina,
Alexandra ha construït un món
a la seua mida, fet de somnis,
d’esperances i d’humor.

8

Què t’angoixa, Núria?

El segrest de Xico Black

Glòria Llobet
120 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-142-6

Josep Lluís Seguí
96 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-085-6

En primera persona, els dos
protagonistes ens fan arribar
les vivències i els sentiments
d’una etapa complicada a la
qual hauran de donar resposta.

La misteriosa desaparició d’un
pivot americà de bàsquet, a
la ciutat de Llíria, origina la
investigació periodística del
reporter Domènec Lluc i el seu
ajudant Guim.
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6

2

La secta del Graal

El supervivent

Joan Pla
120 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-068-9

Barry Faville
Trad. Víctor A. Oroval
192 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-026-9

En ple mes d’agost, mentre
es fa la vetla del Sant Calze,
dues persones, pistola en
mà, entren a la capella on es
guarda i el roben.

4

Michael esdevé, en un futur
postnuclear, el supervivent, el
guardià de la seua història i de
la crònica dramàtica de la seua
gent, que viu a la vora del Llac
Gran, mentre fan front a una
amenaça del passat...

PD

Nou diari de la jove
maniàtica
Ann McPherson /
Aidan Macfarlane
Traducció: Víctor A. Oroval
208 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-493-9
En quines situacions es
fica Susie! Són encara més
emocionants que la meua
vida. (Per cert, espere que
haureu llegit el meu diari.)

1

PD

Nou diari del jove
maniàtic
Aidan Macfarlane /
Ann McPherson
Traducció: Víctor A. Oroval
192 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-458-8
Açò és el que Adrian Mole
va dir quan li vaig enviar un
exemplar: Per fi! Un llibre
per a hipocondríacs i joves
sofisticats com jo mateix!

3
El misteriós punyal
del pirata
Joan Pla
120 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-036-8
En alta mar troben una botella
i, dins, un pergamí amb un
punyal dibuixat; un punyal
com el que Barto recordava
haver vist al museu municipal...
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Novel·les històriques adreçades als joves: la millor recepta per a descobrir fets apassionants
del nostre passat.

28

25

Secrets

Ànimes negres

Joan Torró
232 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-364-8

Leandro Sagristà
200 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-797-4

A través de quatre relats
ben diferents, assistirem
al naixement de la poesia
trobadoresca i veurem com,
a partir d’aquest inici, autors
com Ramon Llull, Ausiàs March
i Joanot Martorell van fer
evolucionar la nostra literatura.

A l’avi l’han matat i hi ha
massa preguntes en l’aire. Per
això, David decideix encetar
una investigació que el du a
descobrir la història del nostre
país des dels inicis dels segle xx
fins als dies previs al colp
d’Estat i el vertader i sorprenent
passat de l’avi Ricard.

27

24

El ball de l’esclau

La mirada de
Michelangelo

Dolors Garcia i Cornellà
292 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-332-7
L’esclau Heli Siri arriba a
Tàrraco amb la companyia
de teatre a la qual pertany.
Allí buscarà fer realitat el seu
somni: ser un actor reconegut
en la ciutat vibrant de final del
segle i dC.

42
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PD

Vicent Usó
256 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-790-5
L’any 1563 el mestre d’obres
de Michelangelo Buonarroti és
assassinat. Aquest és el punt
de partida d’una trama plena
d’intrigues en la qual es veuran
involucrats des del mateix geni
del Renaixement fins al papa
Pius IV.

26

23

La sang del príncep

Els lluitadors

Silvestre Vilaplana
264 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-994-7

Francesc Gisbert
280 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-786-8

A les portes de la mort, amb
una espasa a la mà i preparat
per a l’últim combat, Cèsar
Borja evoca els principals
moments de la seua vida.
Descobrim el costat més
humà de l’home que inspirà El
príncep de Maquiavel.

Els lluitadors són les classes
humils que treballen de sol a
sol i s’enfronten a la desigualtat
amb la força del seu treball.
I són també, potser, els
empresaris capaços d’alçar un
niu de fàbriques penjades dels
barrancs i de crear autèntics
emporis a costa dels explotats.

PD
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18

PD

El tresor de Karim

Dies d’ira

Jesús Mollà
288 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-606-9

Vicent J. Escartí
208 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-962-0

Àlex coneix Robert Benlliure,
un veí jubilat que escriu una
novel·la que no sap com
acabar. Aquesta trobada serà
l’inici d’una trepidant aventura.

Don Jeroni Joan Roger, un
noble valencià del xvi , manté
una obscura relació amb el seu
notari, Carles Miquel Descó.

21

17

PD

Esperant la lluna plena

La llegenda del corsari

Vicent Sanhermelando
232 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-202-3

Francesc Gisbert
208 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-446-5

L’any 635, la família de Jaume,
de pare cristià i mare mora,
abandona les terres de l’Ebre
fugint de la intolerància
religiosa. Pensen que a
València trobaran la felicitat.

Una jove morisca troba un
home mort enmig del camí.
Dos encaputxats intenten
capturar-la, però s’escapa i
s’emporta un document que
canviarà la seua vida.

20

16

Tirant lo Blanc

Temps de conquesta

Joanot Martorell
Adaptació: Josep Palomero
168 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-194-1

Enric Lluch
160 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-244-7

Una novel·la d’intrigues i
aventures, conspiracions i
batalles. Però, sobretot, narra
la història d’amor que uneix el
valerós cavaller Tirant amb la
bella princesa Carmesina.

El 5 de setembre de 1229 una
flota de més de 150 vaixells
dirigida per Jaume I salpa cap
a les Mallorques amb l’objectiu
de conquerir-les. Com van
viure aquesta aventura els
protagonistes?

19

15

PD

Cicatrius de 1714

Vent d’Almansa

Andreu Martín
248 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-094-4

Josep Franco
176 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-148-8

El 3 d’abril de 1714, quan les
bombes comencen a caure
sobre Barcelona, Bernat Sistach
descobreix amb horror la
bestialitat de la guerra.

El 1700, mentre les campanes
ploren la mort del rei Carles,
Marc Peris se’n va a València,
on el mestre impressor Onofre
Cabrera li obri les portes d’un
món nou.
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14

10

Un riu d’espigues

L’esclau del Mercadal

Manel Ballart
168 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-069-6

Dolors Garcia i Cornellà
216 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-837-1

A l’inici de la Segona Guerra
Púnica, un jove guerrer, obeint
les instruccions dels sagrats
auguris, emprén un viatge per
buscar una sacerdotessa, la
jove Abània.

L’Hug pertany a una família
de comerciants que anhela
ascendir socialment. Però ell
no vol seguir l’ofici del pare,
sinó servir el rei Pere III.

13

9

PD

Les cendres del cavaller

La sang dels francesos

Silvestre Vilaplana
248 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-078-8

Mariano Casas
144 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-782-4

Joanot Martorell és vell i sap
que la mort l’assetja. Ho ha
perdut tot: diners, amics,
prestigi. La seua situació és tan
miserable que es veu obligat a
empenyorar el Tirant lo Blanc.

Recrea un episodi brutal que
va tindre lloc a la ciutat de
València durant els primers
mesos del 1808.

12

8

Quan la llibertat
s’amagava a les
muntanyes

El justícia
Joan Torró
248 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-790-9

Abel Caldera
216 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-464-9
En plena Segona Guerra
Mundial, els pobles del Pirineu
català estan sotmesos al
control social dels nazis i dels
seus col·laboracionistes, amb
l’oposició del grup del maquis.

11

PD

Júlia
Isabel-Clara Simó
288 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-958-3
Júlia es deixa la pell als
telers alcoians. Lluny de
conformar-se amb la vida
d’obrera que li ha tocat,
aprofita la primera ocasió que
se li presenta per a canviar
d’estatus.

44

PD

El Sant Ofici reclama la
col·laboració de Pere Blasco,
justícia de la vila d’Ontinyent.
La decisió d’ajudar-los li
planteja molts dubtes morals.

7

PD

Manuscrit de mossén
Gerra
Josep Franco
208 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-767-1
Faustí Claver, narrador i
protagonista d’aquesta
aventura americana, comença
una nova vida en companyia
dels indígenes del continent
recentment descobert.
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6

3

Si la gran deessa ho vol

Allah Akbar (El morisc)

Enric Lluch
184 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-730-5

Miquel Ferrà
216 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-660-5

Un jove iber, reclutat per
l’exèrcit cartaginés durant la
segona guerra púnica, ens
conta les seues experiències
personals com a soldat.

L’epopeia d’Ahmed Al-Farrasí,
un morisc valencià del
segle xvi , cabdill de la tropa de
mercenaris que conqueriren la
ciutat de Timbuctú, a l’Àfrica
central.

5

2

El silenci del mariner

Escales d’una fuga

Antoni Oliver
184 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-729-9

Mariano Casas
192 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-579-0

Enric Descamps, un jove
estudiant de Sardenya, coneix
un mariner mut que, amb
l’escriptura, li narrarà una vida
de captivitat dins les galeres
pirates algerianes.

Som al 1937, en plena Guerra
Civil Espanyola. Francesca,
en una visita a València
s’assabenta casualment
d’un complot d’arrels
politicomilitars que l’obliga a
fugir per a salvar la vida.

4

1

Pellroja, rostre pàl·lid

El secret de l’alquimista

Maria Jesús Bolta
160 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-678-0

Francesc Gisbert
176 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-466-3

A mitjan segle xix , van ser
nombroses les famílies
europees que van emigrar als
Estats Units d’Amèrica. Allí van
haver de lluitar contra les forces
de la natura, i contra un enemic
més fort: els pellroges.

El cavaller Ventalluny arriba
malferit a les portes de la casa
de Jordi en busca d’ajuda.
L’atracció que el jove llaurador
sent per aquest personatge
misteriós canviarà la seua vida.

45
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Aquesta col·lecció està formada per traduccions íntegres
dels clàssics de la literatura universal.

58

55

Vida i mort de Sherlock
Holmes

Bartleby, l’escrivent
Herman Melville
Traducció: Josep Marco
112 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-601-4

Arthur Conan Doyle
Traducció: Josep Marco i
Meritxell Micó
128 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-374-7
Vida i mort de Sherlock Holmes
recull dos relats protagonitzats
pel detectiu més famós de
la història: El problema final i
La casa buida.

Un peculiar escrivent que
treballa en una oficina de
Wall Street deixa d’escriure
sobtadament justificant-se
amb una fórmula que, a partir
de llavors, no deixa de repetir:
«Preferiria no fer-ho».

57

54

Orgull i prejudici

Nova edició d’aquesta obra
mestra de Jane Austen,
una novel·la plena d’ironia i
comicitat que continua seduint
lectors i lectores generació
rere generació.

56

PD

La lliga dels Pèl-rojos
i Silver Blaze

Jane Austen
Traducció: Josep Marco
392 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-874-2

LA

Un altre pas de rosca
Henry James
Traducció: Josep Marco
256 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-714-1
Una institutriu és contractada
per a cuidar dos xiquets en
una mansió victoriana. Allò
que, aparentment, sembla una
tasca agradable, esdevindrà un
malson. Quin és el secret que
s’amaga darrere dels murs de
la mansió?

46

PD

Arthur Conan Doyle
Traducció: Josep Marco
136 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-402-7
Wilson, un prestador pèl-roig,
demana ajuda al famós
detectiu per a resoldre el
misteri de la dissolució de la
Lliga dels Pèl-rojos, de la qual
n’havia estat membre.

53
La crida de Cthulhu i
L’horror de Dunwich
Howard Phillips Lovecraft
Traducció: Josep Marco
224 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-173-6
Cthulhu, criatura venerada per
una secta ancestral, descansa
en un somni profund a la ciutat
submergida. Un dia la ciutat
emergeix. Ha arribat el despertar
d’aquest ésser horrorós?
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Conte de Nadal

El vell Ebenezer Scrooge és un
home de negocis avar i sense
compassió que no coneix la
caritat i, el pitjor de tot, odia
el Nadal.

PD

El món perdut

Edgar Allan Poe
Traducció: Josep Marco
Dibuixos: Boiled Fish
208 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-482-3
Mare i filla, apareixen
brutalment assassinades. Les
primeres investigacions no
donen cap resultat, i posen en
evidència la policia, incapaç
d’aclarir els fets.

47

PD

El gos dels Baskerville

Arthur Conan Doyle
Traducció: Jesús Cortés
376 pàg. / 9,95 €
978-84-15390-57-2
El controvertit professor
Challenger encapçala una
expedició a terres de Sudamèrica per a demostrar
l’existència de vida prehistòrica
en un paratge secret del
continent.

50

PD

Els crims del carrer
de la Morgue

Charles Dickens
Traducció: Jesús Cortés
176 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-067-8

51

48

PD

L’home bicentenari
i altres relats

Arthur Conan Doyle
Traducció: Josep Franco
Dibuixos: Paco Giménez
288 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-481-6
El ric terratinent sir Charles
Baskerville és trobat mort
al parc de sa casa. El doctor
Mortimer, amic de la víctima,
està convençut d’haver albirat
una bèstia sobrenatural amb
l’aparença d’un gos enorme.

46
Relats de terror

Isaac Asimov
Traducció: Mar Aranda
Dibuixos: Àlex Cañas
256 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-859-3

Edgar Allan Poe
Traducció: Eva Albert i
Josep Marco
Dibuixos: Enric Solbes
152 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-068-9

Robots que desitgen ser humans,
ordinadors que controlen el
món i altres relats amb un final
sorprenent, i del tot inesperat,
componen aquesta antologia
d’Isaac Asimov.

Els cinc contes que recull
aquest volum figuren entre els
més coneguts de Poe, i són
molt representatius tant de les
obsessions de l’autor, com de
la seua manera d’escriure.

49

45

PD

PD

La llegenda de
Sleepy Hollow

Cinc setmanes
amb globus

Washington Irving
Traducció: Jesús Cortés
Dibuixos: Ferran Boscà
104 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-686-5

Jules Verne
Traducció: Jesús Cortés
Dibuixos: Vicent Marco
320 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-516-5

Conta la llegenda que un
genet sense cap vagareja pels
voltants de Sleepy Hollow i
que per on passa conrea mort
i foscor.

A l’època de les grans
exploracions africanes del
segle xix , el doctor Samuel
Fergusson, s’embarca en un
arriscat viatge amb globus a la
recerca de les fonts del Nil.

47
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El jardí secret

Maurice Leblanc
Traducció: Pasqual Alapont
Dibuixos: Bauxi
128 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-633-9

Gilbert K. Chesterton
Traducció: Salvador Montaner
Dibuixos: Vicent Llobell
184 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-340-6

En La llàntia jueva, Arsène
Lupin s’enfronta ni més ni
menys que a un tal Herlock
Sholmes, nom i cognom que
remeten indefugiblement al
famosíssim detectiu creat per
Doyle.

Un detectiu tímid, bondadós,
distret i intuïtiu emergeix de la
boirosa Anglaterra de principis
de segle i lluita, amb el cor a
la mà, contra tota mena de
malfactors i criminals.

43
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La nova catacumba

Pena de mort

Arthur Conan Doyle
Traducció: Josep Marco
Dibuixos: Gràcia Miñana
128 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-593-6

Victor Hugo
Traducció: Jesús Cortés
Dibuixos: Conxita Rodríguez
96 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-327-7

Els tres relats inclosos en
aquest volum deixen ben clar
que l’univers narratiu d’Arthur
Conan Doyle no tenia límits
espacials ni temporals.

A partir del cas verídic de
Claude Gueux, un obrer tancat
per robatori a la presó francesa
de Clairvaux, Victor Hugo ataca
obertament el cor de la justícia
social.

42
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Billy Budd, el mariner

Tartarí de Tarascó

Herman Melville
Traducció: Jesús Cortés
Dibuixos: Ramon Pla
208 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-556-1

Alphonse Daudet
Traducció: Pasqual Alapont
Dibuixos: Joaquim Gascon
184 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-235-5

A l’època de les grans batalles
navals del segle xviii , Billy
Budd és enrolat per força
en l’armada britànica, i no
tarda a veure’s sotmés a les
maquinacions d’un diabòlic
militar.

Tartarí gaudeix d’una
merescuda fama. Però un
dia, l’aparició en escena d’un
lleó provoca que el gremi
de caçadors de gorres a què
pertany l’empenya a caçar els
famosos felins.

41
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Les desventures
de John Nicholson

L’illa del Tresor

Robert L. Stevenson
Traducció: M. Teresa Albero,
Elsa Hoyo, Josep Molés i Esther
Monzó
Dibuixos: Josep Baixauli
160 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-453-3
Novel·la sobre els misteris del
destí humà, les nostres febleses
i, en darrer terme, sobre la
nostra extrema vulnerabilitat.

48

39

La llàntia jueva

Robert L. Stevenson
Traducció: Josep Franco
Dibuixos: Paco Hernández
280 pàg. / 14,95 €
978-84-7660-210-2
L’illa del Tresor és una de les
millors històries de pirates que
s’han escrit mai. El jove Jim
Hawkins descobreix un mapa
dins d’un cofre. S’inicia, així,
una aventura apassionant.
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Sindbad el Mariner

Tom Sawyer, detectiu

Anònim
Traducció: Isaïes Minetto i
Vicent C. Navarro
Dibuixos: Josep Baixauli
152 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-190-7

Mark Twain
Traducció: Doménec Ardit i
Rosa Úbeda
Dibuixos: Paco Hernández
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-100-6

Un heroi valerós i intel·ligent,
episodis plens d’aventures
meravelloses en terres
misterioses i desconegudes,
animals monstruosos, genis,
dimonis...

Una desaparició inesperada,
un assassinat misteriós i
un robatori de diamants
constitueixen els ingredients
bàsics d’aquest còctel intrigant.

25

18

Carmen

L’Ingenu

Prosper Mérimée
Traducció: Josep Lozano i
Magda Añón
Dibuixos: Enric Solbes
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-139-6

Voltaire
Traducció: Josep Franco
Dibuixos: Antoni Laveda
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-084-9

La relació d’amor, odis i
rebel·lia que s’estableix entre
Carmen i don José, un militar
que ho deixarà tot per ella, ha
esdevingut amb el temps el
mite de la passió.

Hèrcules, racional i apassionat,
incapaç de comprendre
les convencions d’una
societat hipòcrita, lluita
desesperadament contra el
destí per aconseguir allò que
vol.

24
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La vall de la por
(Els sequaços)

Sherlock Holmes i el
constructor de Norwood

Arthur Conan Doyle
Traducció: Remei Bataller i
Gerard Bataller
Dibuixos: Joan Arocas
176 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-125-9

Arthur Conan Doyle
Traducció: Gerard Bataller i
Remei Bataller
Dibuixos: Paco Giménez
72 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-077-1

Una història que ens endinsa
en el món obscur i criminal
d’una lògia que atemoreix
la gent que viu en una vall
apartada de la civilització.

Un jove es presenta en
el 221 de Baker Street amb
una estranya història sobre
un constructor que ha estat
assassinat.

21

14

Gulliver a Lil·liput

El cas misteriós
del doctor Jekyll
i el senyor Hyde

Jonathan Swift
Traducció: Víctor A. Oroval
Dibuixos: Joan Arocas
168 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-106-8
El narrador, el capità
Lemuel Gulliver, ens conta,
retrospectivament, la seua
apassionant peripècia a
«l’imperi» de Lil·liput.

Robert L. Stevenson
Traducció: Josep Franco
Dibuixos: Paco Hernández
136 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-065-8
Quan el senyor Utterson
descobreix algunes coses
sobre Edward Hyde, nota una
profunda sensació de terror, que
creix a mesura que el coneix.
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13

5

La crida salvatge

El cavaller de la carreta

Jack London
Traducció: Joan E. Pellicer i
Inés Fernández
Dibuixos: Vicent Marco
176 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-062-7

Chrétien de Troyes
Traducció: Francesc Machirant
Dibuixos: Ferran Boscà
168 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-017-7

Una història on la descripció
dels gèlids paratges àrtics
contrasta fortament amb el
càlid sentiment producte de
l’amor entre un home i Buck, el
gos protagonista de la narració.

10

PD

La metamorfosi

4
El fantasma que pagava
lloguer

Franz Kafka
Traducció: Enric Sòria i
Heike van Lawick
Dibuixos: Manuel Boix
136 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-043-6

Henry James
Traducció: Josep Ballester
Dibuixos: Almar
96 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-018-4

El més fantàstic dels apòlegs
i la més sòrdida narració
naturalista s’uneixen en un sol
i breu conte que entendreix
alhora que esgarrifa.

Un jove estudiant de Teologia
descobreix una misteriosa
casa al mig del camp. A partir
d’aquell moment, s’obstina a
resoldre el misteri que envolta
aquella casa.

8

3

Una hivernada als gels

Sherlock Holmes
i els plànols del
Bruce-Partington

Jules Verne
Traducció: Juli Camarasa
Dibuixos: Enric Solbes
128 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-030-6
En una població de la Bretanya
francesa, la gent espera
l’arribada d’un vaixell. Però
quan el vaixell s’apropa, se
n’adonen que és hissat el
pavelló negre: hi ha hagut
nàufrags.

6

PD

L’escarabat d’or
Edgar Allan Poe
Traducció: Gerard Bataller
Dibuixos: Ferran Boscà
88 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-020-7
La trobada d’un estrany
escarabat, una sèrie de
circumstàncies fortuïtes, un
criptograma tècnic i complicat,
fan possible una història que,
en principi, semblava difícil de
creure.

50

Un enigmàtic cavaller es
presenta a la cort del rei Artús
i rapta la reina. Galvany i
Lancelot, com a bons cavallers,
intentaran alliberar-la.

Arthur Conan Doyle
Traducció: Víctor A. Oroval
Dibuixos: Francesc Santana
72 pàg. / 9,00 €
978-84-7660-013-9
Quin fet extraordinari motiva
la inesperada visita del germà
de Sherlock Holmes, un
dels homes més influents i
poderosos del govern britànic?

1
El crim de Lord Arthur
Savile. El fantasma dels
Canterville
Oscar Wilde
Traducció: Víctor A. Oroval
Dibuixos: A. García Valledor
160 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-006-1
Intriga absorbent, por
aclaparadora, aristòcrates
britànics, nous-rics nordamericans, cinisme i humor.
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Obres de no-ficció adreçades als joves,
amb temes d’actualitat que els conviden
a reflexionar sobre el món que els envolta.

15

PD

12

Generació C.
Conviure amb la pandèmia

Economia per a un futur
sostenible

Enric Senabre
176 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-122-4
Quin món ens espera a partir de
la pandèmia? Quins fonaments
ètics necessitem per a combatre
la crisi i construir una normalitat
alternativa, més justa i solidària,
que ens permeta estar més
preparats davant de reptes
globals tan grans?

Vicent Cucarella
240 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-603-8

14

11

PD

Aquest llibre acosta l’economia
als joves, per tal de proposar
alternatives als desafiaments
actuals a escala global, sempre
partint de la realitat més
pròxima.

Canviem les regles

El viatge d’Atena

Teresa Broseta i
Patricia Campos
176 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-467-6

Enric Senabre
232 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-317-4

Aquest llibre són molts llibres
alhora. En la primera part,
Olívia fa front a l’assetjament
gràcies a un esport integrador
com el rugbi. En la segona,
trobem una sèrie de reflexions
per a ella.

13

PD

I tu, ets feminista?
Gemma Celestino
240 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-843-8
La filòsofa Gemma Celestino
ens planteja algunes situacions
tan quotidianes com els rols
domèstics o les relacions
de parella i les analitza des
dels filtres de la filosofia i el
feminisme.

Quan Atena, una jove atrevida
i curiosa, escolta el crit
desesperat d’un rodamon que
anuncia la mort de Déu, un
canvi irreversible sacseja la
seua adolescència.

10
La fórmula.
De l’adolescència a l’èxit i
la felicitat
Òscar Borràs Fauquer
240 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-095-1
Aquest llibre no conté cap
fórmula màgica per a obtindre
la felicitat sense esforç, però sí
que proporciona unes pautes
efectives que encaminaran els
adolescents cap a la felicitat
i l’èxit.
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9
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Política per a joves
inquiets

Carta a un adolescent
Vittorino Andreoli
Traducció: Enric Salom
176 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-085-6

Enric Senabre
224 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-880-7

L’adolescència és una etapa
de canvis, inadaptacions,
conflictes amb la família,
descobriment del sexe i de
noves experiències, algunes
tan perilloses com les drogues.

Amb l’ajuda d’Els Simpson,
Harry Potter, Obama o les
cançons d’Obrint Pas, Política
per a joves inquiets rebat els
tòpics sobre la suposada
apatia de la joventut actual
envers la política.

8

PD

El sabor de la ciutadania
Enric Senabre
160 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-382-6
Les peripècies d’un grup d’ESO
i de Gerard, un professor
dinàmic i pròxim, que
transforma caramels en drets
humans i fa entendre i viure la
ciutadania.

4
La veritat sobre
les drogues
Aidan Macfarlane /
Ann McPherson
160 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-052-8
La informació és la millor arma
per a previndre la drogoaddicció!
Una obra que combina l’humor
amb informació útil i rigorosa,
acuradament adaptada i
actualitzada a la nostra realitat
més pròxima.

7

3

El planeta i tu

‘Bullying’. Quan els joves
són víctimes i agressors

Maria Josep Picó
144 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-307-9
El futur del planeta és a les
teues mans i en aquest llibre
trobaràs una guia completa
d’idees per a protegir el medi
ambient a casa, a classe o a
l’hora de comprar.

Aidan Macfarlane /
Ann McPherson
Traducció: Víctor A. Oroval
144 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-016-0
Què hem de fer quan un
company de classe ens vol
pegar? Com podem defensarnos dels violents? Hem de
respondre a les amenaces, les
provocacions i els insults?

6

2

La veritat sobre
les relacions

Pren-te la vida
amb filosofia

Aidan Macfarlane /
Ann McPherson
184 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-143-3

Tobies Grimaltos
176 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-821-0

Com fer noves amistats quan
canvies de ciutat o d’escola?
Com saber si una relació per
Internet pot ser perillosa? Què
fer quan ens enamorem del
professor? Ací trobaràs totes
les respostes.
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5

Que els filòsofs empren
paraules molt estranyes és un
tòpic que no està allunyat de
la realitat. El pitjor és quan te
les volen explicar.
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1
Guia per a joves
maniàtics
Aidan Macfarlane /
Ann McPherson
Traducció: Josep Franco
232 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-820-3
Tot el que volies saber sobre
el teu cos, el sexe i la vida. La
resposta a totes les preguntes
que no t’atreveixes a fer!
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La frontera entre literatura juvenil i per a adults es desdibuixa a favor
d’una lectura engrescadora i àgil que captivarà a totes les edats.

21

PD

19

PD

Els adeus del Jaguar

La Muntanya dels Tatuats

Joanjo Garcia
128 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-140-8

Víctor Aldea
248 pàg. / 12,95 €
978-84-1358-107-1

Aina torna al poble. I sap que,
en fer-ho, ha d’escriure la
història del Jaguar. D’aquell
amic amb qui va compartir
estius d’adolescència i que es
va llevar la vida amb només
díhuit anys. Que es va suïcidar,
encara que la paraula faça mal
i siga un tabú.

En quin foc cremaran els
secrets de la Muntanya dels
Tatuats, l’abocador on viu la
família del nen protagonista?
Quin foc podrà consumir
la seva història de pobresa,
d’exclusió, de malaltia, i
tanmateix de lluita, de
superació, d’esperança?

20

18

PD

La taxidermista
d’emocions
Mariló Àlvarez Sanchis
148 pàg. / 12,95 €
978-84-1358-125-5
Elisa recorre el pont que uneix
les vores del riu, com qui
ressegueix els marges de la
seua pròpia vida. La carrera i
el treball. La taxidèrmia com
un exercici professional, però
també com una cura emocional.

Els dits dels arbres
Anna Maria Villalonga
160 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-384-6
Irene acaba d’eixir del
psiquiàtric. Per poder
adaptar-se a la seua nova
vida, comença a escriure les
seues pors, la ràbia, els dubtes
i els atacs a la realitat i a ella
mateixa en un diari.

53

A partir de 16 anys | narrativa

17
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El senyal

Jo us salvaré a tots

Marta Meneu-Borja
240 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-340-2

Émilie Frèche
Traducció: Albert Pejó
208 pàg. / 16,95 €
978-84-9026-798-1

Les vides de Joana, Dori,
Ivonne, Val i Maria, subtilment
entrellaçades per secrets i
experiències compartides, es
converteixen en un testimoni
literari de la realitat que ens ha
tocat viure.

16

12

violeta i el llop

La passejadora de gossos

Mònica Richart
296 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-926-8

Francesc Bodí
272 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-592-5

Pep arriba al Regne Unit amb
l’esperança de desenvolupar
una carrera com a traductor.
Troba habitació al pis d’Òscar,
on coneix Violeta, una jove
enigmàtica que, amb el seu
comportament singular,
canviarà la vida de Pep i també
la de tots nosaltres.

Una història de supervivents
que lluiten cada dia per no
perdre les ganes de viure,
contada a través de Manela,
la passejadora de gossos.

15

11

Castells a l’aire

És complicat

Dolors Garcia i Cornellà
232 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-903-9

Pasqual Alapont
128 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-763-9

En aquesta biografia novel·lada,
Dolors Garcia i Cornellà obri
de bat a bat les finestres
de la vida interior de Mary
W. Shelley i ens descobreix
un món insòlit, a cavall entre
èpoques revolucionàries,
farcit d’esperances, de llums i
d’ombres.

Amb només 7 anys, David ha
d’assumir una realitat difícil:
ja no podrà tornar a casa. Un
relat original i compromés
que ens mostra la cara més
ignorada i fosca de la violència
de gènere.

14

10

PD

L’estiu que vaig conèixer
el Che
Luigi Garlando
Traducció: Salvador Company i
Anna Torcal
160 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-800-1
Una novel·la que uneix el
present amb el passat, la
Itàlia actual amb la biografia
extraordinària del Che Guevara
i, per damunt de tot, la vida
d’un net i el seu avi.

54

Amb una habilitat
corprenedora, Émile Frèche
aprofundeix en les arrels
del reclutament jihadista
mitjançant la història d’Élea,
una jove que s’enrola en un
grup radical islamista.

PD

La noia del club
Maria Carme Roca
248 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-721-9
Flora vol ser nadadora, però
no ho té gens fàcil. La Segona
República dona ales al seu
somni i Flora s’entrena de
valent, amb la il·lusió de
destacar en la competició. Però
les seues aspiracions entraran
en conflicte amb les tensions
d’una societat convulsa.
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9

PD

Arribarà el dematí

4

Joanjo Garcia
216 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-666-3
Laura Tormos, a cavall entre
València i Barcelona, i enmig
de l’efervescència prèvia
al 9N, es capbussa en el
passat familiar per tancar
ferides encara obertes. Així,
esdevindrà cronista dels anhels
personals i col·lectius a la
recerca de la identitat pròpia.

Joanjo Garcia
112 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-322-8
Aquell estiu tot va canviar al
poble amb la desaparició de
Carme Matallana. La premsa
va arribar immediatament,
seguint un fet que trencava la
monotonia de l’estiu, i no va
deixar escapar cap detall.

7

3

I tu no vas tornar

Primavera encesa

Marceline Loridan-Ivens i
Judith Perrignon
Traducció: Lluís-Anton Baulenas
88 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-549-9

Vicent Borràs
184 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-309-9

«He viscut perquè tu volies
que visqués», escriu Marceline
Loridan-Ivens en la carta que
adreça a son pare. Aquesta
dona nascuda el 1928 va
sobreviure al camp d’extermini
d’Auschwitz-Birkenau.

6

PD

Aquell agost amb
punt final

PD

Les mirades d’Àngel i de
Nada es troben enmig
d’una multitud d’estudiants
perplexos davant les porres
i el soroll, intimidats per
l’helicòpter de la policia que
sobrevola els seus caps.

2

Les fantasies del nàufrag

Per un grapat de petons

Pep Albanell
256 pàg. / 14,95 €
978-84-9026-543-7

Jordi Sierra i Fabra
224 pàg. / 14,95 €
978-84-9026-200-9

Robinson Crusoe va ser el seu
primer llibre de nàufrags. «Era
la primera novel·la que llegia
en la meua vida i tenia la
sensació clara que aquell llibre
escrit al segle xviii parlava
de mi».

L’Olga i en Jaume han quedat
per primera vegada en un bar.
Però no es tracta de la típica
cita a cegues entre dos joves.
Abans que res, s’intercanvien
els certificats mèdics.

5

1

Pedres marcades

La vida sense ell

Joan Andrés Sorribes
320 pàg. / 13,95 €
ISBN: 978-84-9026-405-8

Isabel-Clara Simó
184 pàg. / 14,95 €
978-84-9026-167-5

L’ermita de Santa Llúcia de
Morella ha amagat durant més
de set-cents anys l’única prova
d’un crim relacionat amb un
famós constructor d’esglésies,
Domènec Prunyonosa.

Com seria una vida sense
por i sense submissió? Com
seria la vida sense ell? Mercè
comença a jugar amb aquesta
idea immersa en l’infern del
dia a dia.
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Els imprescindibles
d’Isabel-Clara Simó
Isabel-Clara Simó és una de les grans escriptores de la
nostra literatura. Part de la seua obra la trobareu publicada
a Bromera. Ací us deixem una selecció de les seues obres.
Al nostre web trobareu, a més, una proposta didàctica per a
treballar l’obra de l’escriptora d’Alcoi amb el vostre alumnat.

56

El teu gust

Homes

Isabel-Clara Simó
208 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-988-6

Isabel-Clara Simó
216 pàg. / 9,95
978-84-9824-639-1

Amb el seu estil inconfusible,
l’autora obre de bat a bat les
portes del seu món literari i
ens explica la vida d’una dona
que evoca, amb ironia, un
trajecte vital fet de retalls i
pedaços.

Relat a relat, l’autora capgira
els estereotips més arrelats
i ens mostra un retaule de
mascles contemporanis per a
tots els gustos.

L’amant de Picasso

Un tros de cel

Isabel-Clara Simó
200 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-312-9

Isabel-Clara Simó
144 pàg. / 9,95 €
978-84-15390-49-7

Fernande Olivier va viure amb
Picasso l’efervescència cultural i
vital d’aquell París on es produïa
l’esclat de l’avantguarda. Amb
ell, va viatjar a Horta de Sant
Joan, on Picasso va descobrir un
paisatge clau per a la seua obra.

Són les dotze de la nit. Segons
el seu DNI falsificat, Wing ja
és major d’edat. Quan era una
nena, va arribar amb vaixell
amb altres menors que també
havien estat venudes com
a esclaves i abocades a la
prostitució.

El meu germà Pol

Tzoé

Isabel-Clara Simó
128 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-630-8

Isabel-Clara Simó
168 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-403-4

«Pol té vint-i-nou anys i té la
síndrome de Down. És com una
criatura petita però amb un
cossot enorme. La mama se’n
queixa sovint i diu que tothom
diu que són tan dolços, els de
la síndrome de Down, però que
a ella li ha tocat l’excepció i,
aleshores, sospira».

Qui és aquesta Tzoé, apareguda
de sobte, no se sap d’on? Ha
arribat amb la cara bruta i els
ullets ombrejats de por. Amb
vora quatre anys, no parla cap
llengua coneguda.
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La col·lecció de narrativa més emblemàtica de Bromera on trobareu autors i autores
contemporanis de prestigi. traduccions internacionals i clàssics de la literatura com
Isabel-Clara Simó.

313
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Benilluna

No sabràs el teu nom

Carme Miquel
344 pàg. / 19,95 €
978-84-1358-066-1

Vicent Usó
192 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-446-1

Rosanna retorna a Benilluna,
on es retrobarà amb els seus
orígens i des d’on reconstruirà
la trajectòria vital de la seua
iaia, marcada pel teló de fons
de l’ascensió del peronisme i
de la irrupció, després, de la
terrible dictadura de Videla.

Una novel·la que aborda
un episodi trist de la nostra
història recent, el robatori
de nadons, i una indagació
sobre la identitat a través de la
memòria històrica.

309

301

El jove Enric Valor.
Una vida de novel·la

Germà Gran

Francesc Gisbert
248 pàg. / 19,95 €
978-84-1358-008-1
Des de la Presó Model, Enric
Valor recorda els anys de la
seua infantesa i joventut.
Retornen les paraules de
la gent gran, les rondalles
que contaven i les ganes de
recuperar-les.

Mahir Guven
248 pàg. / 20 €
978-84-9026-258-0
El germà gran és conductor de
VTC. El germà menut ha viatjat
a Síria mogut per l’idealisme i
fa mesos que no dona senyals
de vida. Una nit, sona el timbre
de la porta: el germà menut
ha tornat.

308

299

La cançó del mag Merlí

Els hereus de la derrota

Ivan Carbonell
232 pàg. / 19,95 €
978-84-1358-000-5

Josep Franco
248 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-989-3

Un homenatge a la passió
d’escriure i de llegir, i de dir i
d’escoltar. A la història d’Evian
s’uneix la d’Èric Tarradelles,
amic d’Estellés i membre
habitual de les tertúlies
literàries de l’època. I així es
trena una trama que no ens
deixa de sorprendre.

Un retrat acurat del segle xviii ,
un moment històric ple de
contrastos, de la mà d’un atípic
protagonista que trencarà les
normes de classe.

57

A partir de 16 anys | narrativa

292

281

Heidi, Lenin i altres amics

El mal que m’habita

Joanjo Garcia
184 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-925-1

Pasqual Alapont
192 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-793-6

En un solar abandonat apareix
una maleta amb tretze coloms
decapitats. Blanca, una jove
tímida i solitària que seguirà el
cas a través de la premsa, ens
explica un passat que projecta
llargues ombres cap al seu
futur.

Després del suïcidi d’una
pacient, Laura posa fi a la
seua carrera de psiquiatra.
Però el seu exmarit li demana
ajuda amb un cosí que pateix
episodis psicòtics i això
l’endinsarà en un passat fosc i
l’abocarà a un mal desconegut.

288

277

El cas dels homes tatuats

Vindrà la mort i tindrà
els teus ulls

Elvira Andrés i Manel Joan i
Arinyó
264 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-834-6
Quan comencen a aparéixer
cadàvers amb número i lletres
tatuats, la policia queda
desconcertada. Tanmateix, la
jove inspectora d’homicidis
relacionarà el cas amb dos
assassinats comesos anys
abans.

Després de mitja vida a Sicília,
el protagonista d’aquesta
història torna a València per
a enfrontar-se a certs secrets
del seu passat. Una novel·la
que combina el sentiment
d’arrelament a la terra i la
voluntat de l’universalisme.

284

266

Vestit de núvia

Si ha nevat

Pierre Lemaitre
Traducció: Albert Pejó
272 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-821-6

Paco Esteve i Beneito
296 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-692-2

Sophie comença a enfonsar-se
lentament en la demència
en veure’s involucrada en
diversos assassinats dels quals,
misteriosament, no té cap
record. Desesperada, organitzarà
la seua fugida, però el passat
acabarà atrapant-la.

A través de les memòries
d’un sanador del segle xix ,
Joan el Coces, viatjarem per
diversos episodis de la nostra
història recent i descobrirem
alguns dels secrets que encara
s’amaguen en el més profund
de les caves de gel de la serra
de Mariola.

282

261

Què saps de Vidal Palau?

Camille

Vicent Borràs
200 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-840-7
El periodista Eduard Penadés
rep l’encàrrec d’anar al funeral
del poeta Vidal Palau qui, en
teoria, havia mort feia molts
anys. A partir d’ací, Penadés es
veu involucrat en la biografia
d’aquell autor que tots
donaven per mort.
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Urbà Lozano
216 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-759-2

Pierre Lemaitre
Traducció: Albert Pejó
296 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-629-8
Anna Forestier es troba al lloc i
el moment equivocats quan es
veu enmig d’un atracament a
un banc. Després d’haver rebut
uns trets, té la sort de poder
sobreviure-hi, però també la
desgràcia de recordar la cara
de l’agressor.
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260

230

El temps és mentida

Quan caminàrem la nit

Joanjo Garcia
200 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-600-7

Joanjo Garcia
192 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-171-2

La tensió entre la denúncia i el
silenci, entre el record i l’oblit,
entre la justícia i la tolerància
acomodada amenaça el
protagonista, marcat pel
desengany, el fracàs i la sordidesa.
Com a redempció, posarà paraula
sobre paraula de quina manera es
va enfonsar la seua vida.

Darrere dels interrogants
de la nit del 23-F s’amaga
un colpidor secret familiar.
Aquest secret connecta amb
la València de mitjan dels
anys 90 i amb les inquietuds
d’uns joves crítics amb els seus
pares.

256

245

Les veus i la boira

El retorn de l’hongarès

Vicent Usó
352 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-551-2

Anna Moner
256 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-320-4

Mateu Sequeral s’endinsa en
un perillós entramat d’històries
d’amor, assassinats, secrets
familiars, contrabandistes,
estraperlistes i especuladors
urbanístics per investigar la
mort del seu pare, amb les illes
Columbretes com a escenari
principal.

Al maig del 1897, un cadàver
esquarterat apareix al Bois de
Boulogne de París. És així com
es desencadena la investigació
d’uns esfereïdors assassinats
en sèrie.

244

251

L’amant de Picasso

Un sepulcre de lletres
minúscules

Isabel-Clara Simó
200 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-312-9
Fernande Olivier va viure amb
Picasso l’efervescència cultural i
vital d’aquell París on es produïa
l’esclat de l’avantguarda. Amb
ell, va viatjar a Horta de Sant
Joan, on Picasso va descobrir un
paisatge clau per a la seua obra.

Silvestre Vilaplana
256 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-541-3
Huit persones en una situació
vital desesperada es troben
en una casa. Tots han acceptat
un tracte amb un misteriós
personatge. Tots han assumit
les normes. Però... i si de sobte
les regles del joc canviaren?

239

250

El metge del rei

Tota la terra és de vidre

Joan Olivares
240 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-272-6

Joanjo Garcia
208 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-535-2

«Pocs dies abans que jo
haguera nascut, l’àvia somià
que la meua vida seria plena
de grans honors, fins que un
dia deixaria de ser-ho...».

L’estiu del 2012, mentre
cremen les muntanyes
valencianes i creixen els
rumors d’un rescat europeu a
l’Estat, un membre del Tribunal
de les Aigües és assassinat a
la plaça de la Mare de Déu de
València.
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229

209

Dones d’aigua,
hòmens de fang

Un tros de cel

Toni Cucarella
88 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-143-9
Quan l’horror inunda la vida,
quan la por es respira i ompli
l’ànima, una manera de
sobreviure, però també de
plantar cara a la realitat, és
traslladar-la a un univers màgic
i alternatiu.

Són les dotze de la nit. Segons
el seu DNI falsificat, Wing ja
és major d’edat. Quan era una
nena, va arribar amb vaixell
amb altres menors que també
havien estat venudes com
a esclaves i abocades a la
prostitució.

226

208

Un hivern a Zerolàndia

El quadern de les vides
perdudes

Paola Predicatori
Traducció: Anna Casassas
216 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-039-5
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Isabel-Clara Simó
144 pàg. / 9,95 €
978-84-15390-49-7

Silvestre Vilaplana
192 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-897-5

Després de la mort de sa
mare, Alessandra torna a
classe decidida a passar
desapercebuda per evitar la
compassió dels companys.

Un assassí sense identitat i
una xiqueta desapareguda.
Un bibliotecari vell que pateix
buits de memòria i que es veu
obligat a vendre els seus llibres
per a subsistir.

220

206

Crònica negra

Les mans de la deixebla

Juli Alandes
272 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-027-2

Anna Moner
232 pàg. / 19,95 €
978-84-9824-905-7

La troballa d’importants
documents del segle xiii
desencadena una insòlita sèrie
d’assassinats d’estudiosos de
l’edat mitjana, just quan està
a punt de celebrar-se el 750
aniversari de la conquesta de
València per Jaume I.

Els sòrdids experiments secrets
que un cirurgià duu a terme al
laboratori situat en una aïllada
alqueria de l’horta de València
creen una atmosfera tèrbola i
obscura que es completa amb
uns personatges complexos.

212

190

La trampa del desig

El joc de Déu

Urbà Lozano
384 pàg. / 19,95 €
978-84-15390-48-0

Salvador Macip
224 pàg. / 16,95 €
978-84-9824-712-1

La trampa del desig captiva
el lector amb un llenguatge
viu i una prosa poderosa,
farcida d’expressions populars,
que desvelen els anhels més
profunds que tots conservem
al nostre interior.

Sherman Comet no és gaire
llest. El que més li agrada
a la vida és seure davant el
televisor amb una cervesa a la
mà. Per desgràcia, ell és l’únic
que pot evitar que d’ací sis
dies un forat negre s’empasse
la Terra.
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189

154

L’estany de foc

Plagis

Silvestre Vilaplana
400 pàg. / 19,95 €
978-84-9824-583-7

Urbà Lozano
208 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-350-5

Alguns llibres són
extremadament perillosos.
Sota el vel del coneixement
amaguen supersticions i
heretgies contràries a la
paraula de Déu. Però n’hi ha
un d’especialment pervers.

Imagineu-vos que guanyeu un
premi literari sense haver-hi
presentat cap obra. Això
és el que li ocorre a Carles
Llorenç, qui aviat s’adonarà
que, a més d’aquesta estranya
circumstància, el relat que se
suposa que ha escrit és un
plagi.

141

119

Pana negra

On dormen les estrelles

Joan Olivares
248 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-232-4

Joan Garí
216 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-036-8

Marià Seguí es veu abocat
al bandolerisme per una
confabulació que no podrà
revelar fins al final de la
seua vida. Amb una nova
identitat, es llança al pillatge
per sobreviure amb l’única
companyia d’un fusell i una
navalla.

Gabriel veu la seua adolescència
interrompuda per la Guerra
Civil. Des de la rereguarda
republicana ens narra les
vivències que hi atresora sobre
l’amor i la mort. Seixanta anys
després, el protagonista reviurà
aquell moment fosc de la nostra
història.

168

140

Lennon i Anna

El carreró dels miracles

Vicent Borràs
208 pàg. /9,95 €
978-84-9824-422-9

Naguib Mahfuz
Traducció: Josep Franco i
Isaïes Minetto
320 pàg. / 19,95 €
978-84-9824-210-2

La vida d’Anna s’entrellaça amb
la de John Lennon a través de
les cançons, de la música i del
tràgic assassinat de l’artista,
que va marcar tota una època.

La vida al carreró Midaq és
difícil, però més difícil resulta
escapar-ne. Hamida, jove i
preciosa, busca un futur millor.
La seua bellesa captiva Abbas,
qui es desviurà per demostrar-li
que l’estima amb bogeria.

166

125

El desordre de les dames

El professor

Pepa Guardiola
352 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-418-2

Frank McCourt
Traducció: Eduardo Castanyo
320 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-086-3

En plena conquesta de
València, Susanna, una jueva
montpellerina, es veu obligada
a fugir de la ciutat i anar a
l’encontre del rei en Jaume per
reclamar-li protecció.

«Ja venen. I no estic a punt.
Soc un professor nou i estic
aprenent la feina.» Així
comença Frank McCourt
aquesta obra, inspirada en els
trenta anys durant els quals va
exercir la docència a Nova York.
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62

121

87

L’home de l’estació

Societat limitada

Joaquim G. Caturla
224 pàg. / 19,95 €
978-84-9824-043-6

Ferran Torrent
280 pàg. / 19,95 €
978-84-7660-679-7

Un vell militant falangista
repassa, al llit de la malaltia,
les difícils decisions preses al
llarg de la vida, les venjances i
els odis, però també els amors
i la lluita per uns ideals.

Radiografia impecable i
implacable de València.
Societat limitada dissecciona
una ciutat on les aliances i les
traïcions més inesperades són
el pa de cada dia.

117

81

Els lluitadors

La guerra de quatre

Francesc Gisbert
248 pàg. / 19,95 €
978-84-9824-019-1

Víctor G. Labrado
248 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-662-9

Els lluitadors són les classes
humils que treballen de sol
a sol, són els infants que es
balden a les fàbriques, són els
obrers que somien utopies i
s’enfronten a la desigualtat
amb la força del seu treball.

Un home no identificat
assassina a trets l’alcalde d’una
petita població valenciana. El
comandant jutge Broco ordena
detindre uns sospitosos que
tenen poc a veure amb aquest
afer.

104

73

Secrets inconfessables

Malson

Àngels Moreno
312 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-829-6

Àngels Moreno
192 pàg. / 18,95 €
978-84-7660-596-7

El relat colpidor d’uns fets
terribles en un programa
nocturn de ràdio desencadena
la tensa intriga que gira al
voltant de Neus.

Irene fa realitat el desig de
casar-se amb Valerià, l’amor de
joventut que va desaparéixer
de la seua vida sense cap
explicació. Ben aviat, però,
Irene s’adona que el seu marit
li oculta molts aspectes del seu
passat.

98

65

La Creu de Cabrera

El cas Torreforta

Joan Andrés Sorribes
296 pàg. / 20,95 €
978-84-7660-765-7

Manel Joan i Arinyó
200 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-444-1

La mort de Ferran VII enceta
un període d’inestabilitat
política i social. La disputa
del tron divideix el regne
d’Espanya entre els partidaris
de Maria Cristina i els de
l’infant Carles V.

Com tantes altres nits de
dissabte, les joves Sandra,
Lorena i Eva van de festa a
una discoteca. No tornaran
mai més amb vida. Roger,
antic nuvi d’Eva, inicia, amb
unes periodistes, una perillosa
investigació.
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68

61

El cor de les pedres

L’illa de l’holandès

Glòria Llobet
176 pàg. / 19,95 €
978-84-7660-431-1

Ferran Torrent
200 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-436-6

Les experiències d’infantesa,
la duresa de la Guerra Civil,
el paisatge desolador de la
postguerra i el buit existencial
en l’edat adulta configuren la
vida d’una dona

Lluís Dalmau, novel·lista en
crisi creativa, és confinat
a una illa per les seues
idees contràries a un règim
dictatorial.

55

49

Dones

La mirada del tafur

Isabel-Clara Simó
184 pàg. / 15,95 €
978-84-7660-398-7

Ferran Torrent
200 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-324-6

En aquestes narracions hi
trobem dones tendres i dones
múrries, dones passives i
dones agressives, dones fortes
i dones febles, dones víctimes i
dones victimàries.

Els germans Ferran i Josep
Torres regenten una cafeteria
potencialment conflictiva a
València. La sang arribarà al riu
després d’un atemptat fallit,
quan l’anarquista Quim Gibrés
s’hi refugia.

63

34

Aigua en cistella

Gràcies per la propina

Carme Miquel
208 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-442-7

Ferran Torrent
200 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-225-6

Uns desconeguts irrompen en
el tranquil retir d’Isabel a qui
localitzen, encuriosits, seguint
el rastre d’uns antics papers
que deixà escrits un oncle seu,
enamorat d’ella en silenci des
que era jove.

Una peculiar família
llibertària en què dos oncles
aparentment solters fan
de pare i mare, una escola
repressora, una església i unes
forces de l’ordre omnipresents,
són alguns dels escenaris
d’aquesta novel·la.

62

26

Notes finals

Potser a setembre

Vicent Borràs
176 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-369-7

Àngels Moreno
128 pàg. / 14,95 €
978-84-7660-186-0

La desaparició i possible mort
d’una alumna és el resultat
d’un procés kafkià ordit, de
la nit al matí, contra Bernat
Bonet, el nou professor interí
de l’institut.

La protagonista d’aquesta
novel·la ens conta la peripècia
que la va conduir a la presó de
Picassent, des d’on reflexiona
sobre la seua vida.
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Una mostra antològica de la literatura del país, per a fer arribar als estudiants i al públic interessat
textos dels nostres autors clàssics, així com també el bo i millor de la producció actual.

86

PD

Mar i Cel

Víctor Labrado
160 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-149-1

Àngel Guimerà
Introducció: Ramon Bacardit
208 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-819-3

Els nyítols, el Butoni, la
Quarantamaula, el moro Mussa
o l’Home del Sac són alguns
dels noms que han rebut les
criatures fantàstiques que, en
l’imaginari col·lectiu valencià,
han servit per a fer por a les
criatures. Una nova oportunitat
per a redescobrir-les.

82

Les multituds

Blanquerna

Raimon Casellas
248 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-073-9

Ramon Llull
Introducció: Ivan Carbonell
208 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-632-8

84

PD

PD

Blanquerna és una de les obres
més significatives de Ramon
Llull. Aquesta edició trasllada
l’obra, per primera vegada, a
la llengua actual, amb una tria
dels fragments més significatius
i una visió de conjunt sobre
aquesta narració simbòlica.

81

El Mas del Diable

La lluna i el ‘Cala Llamp’

Isabel-Clara Simó
248 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-957-2

Baltasar Porcel
Introducció: Carles Cabrera
216 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-594-9

Dos germans bessons han
fet vides separades des de
la desaparició de la mare en
estranyes circumstàncies. Quan
son pare mor i han de fer-se
càrrec de l’herència, tornen
a Alcoi i al Mas del Diable.
Aleshores decidiran investigar
què va passar realment.

PD

Un clàssic contemporani que
transmet un missatge actual i
universal sobre la convivència
i el respecte entre qui és
diferent.

85

Aquestes narracions ens
presenten les multituds com
un organisme capaç d’esborrar
la nostra individualitat i
suposen una forta crítica a la
societat de l’època.

64

83

Tots els noms de la por

PD

Un viatge en veler de Mallorca
a Barcelona és el tramat sobre
el qual es tracten els mites
de l’amor, la mort, l’aventura
marinera, la solitud, l’ofec de la
nit, amb l’ambició de mostrar
l’home marginat, que ha de
navegar a les palpentes.
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80

PD

72

PD

L’ambició d’Aleix

Ombres en la nit

Enric Valor
Introducció: Vicent Simbor
280 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-540-6

Ferran Torrent
Introducció: Francesc Calafat
312 pàg. / 13,95 €
978-84-1539-062-6

Aleix és un xiquet quan
coneix la senyora Pauleta,
una xica molt jove casada
amb l’administrador de les
terres de la família. Però en
passar els anys, aquest amor
es transformarà en una passió
incontenible.

La vida de Santiago Cortés
mai no havia sigut fàcil: era
gitano i valencià, havia militat
al Partit Comunista Espanyol i
era l’any 1947, circumstàncies
que, juntes, eren pràcticament
incompatibles amb la vida.

79

PD

71

L’auca del senyor Esteve

Retaule en gris

Santiago Rusiñol
Introducció: Carme Gregori
184 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-539-0

Joaquim Amat-Piniella
Introducció: David Serrano
Blanquer
368 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-044-9

Veí del barri de la Ribera i
propietari de la merceria
La Puntual, regentada
per la família durant tres
generacions, el senyor Esteve
és un personatge immòbil en
una Barcelona canviant.

78

PD

La filla del mar
Àngel Guimerà
Introducció: Ramon X. Rosselló
216 pàg. / 10,50 €
978-84-9026-398-3
La filla del mar, estrenada
la primavera de l’any 1900,
pertany a l’etapa de plenitud
d’Àngel Guimerà, quan s’obre a
les noves tendències del teatre
europeu.

73

PD

Després de les tenebres
i altres narracions

PD

Recull de relats que representa
una finestra oberta a l’ambient
de mediocritat que va imposar
la postguerra, a la sensació de
fracàs i la impossibilitat de fer
una vida digna.

69
Ocells de pas
i altres proses
Santiago Rusiñol
Introducció: Urbà Lozano
296 pàg. / 11,95 €
978-84-1539-060-2
El Modernisme no pot
deslligar-se de Santiago
Rusiñol, i a l’inrevés. Aquesta
és una antologia que ofereix
una tria representativa de
textos d’aquest gran de la
cultura catalana.

66

PD

Vita Christi

Josep Lozano
Introducció: Carme Gregori
264 pàg. / 12,95 €
978-84-9824-913-2

Isabel de Villena
A cura de Vicent J. Escartí i
J. Enric Estrela
264 pàg. / 12,95 €
978-84-9824-978-1

El telèfon sona a la matinada.
Una veu anònima pronuncia
la frase «Post tenebras».
Broma vulgar o peremptòria
advertència? Poc després,
desapareix l’encantadora
esposa d’un amic.

Llibre de contemplació farcit
de comentaris en què les
protagonistes són les dones
més vinculades a Jesucrist i
en què, implícitament, l’autora
aprofita per a fer un al·legat en
defensa de la dignitat femenina.

65
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65

52

Pilar Prim

El Mut de la Campana

Narcís Oller
Introducció: Laura Borràs
304 pàg. / 12,95 €
978-84-9824-896-8

Josep Lozano
Introducció: Vicent Simbor
272 pàg. / 13,95 €
978-84-9824-211-9

La jove vídua Pilar Prim està
lligada per la disposició
testamentària del marit a no
casar-se mai més si no vol
perdre la fortuna heretada.
Es deixa arrossegar per les
circumstàncies i viu dominada
per la família política.

A la València barroca i
turbulenta de la primera
meitat del segle xvii ,
on l’església té un pes
omnipresent, Bernat, frare
predicador d’origen humil, viu
obsessionat pels pecats de
la carn.
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La mestra

Crim de Germania

Víctor Labrado
Introducció: Carme Miquel
296 pàg. / 12,95 €
978-84-9824-683-4

Josep Lozano
Introducció: Vicent Salvador
304 pàg. 13,95 €
978-84-9824-097-9

Marifé Arroyo és una dona
d’origen castellanoparlant
que va iniciar una lluita per
la dignitat del valencià i
un model d’ensenyament
progressista durant els anys 70
i 80.

L’obra s’inicia amb el banquet
que organitza la reina
Germana de Foix per tractar
que els seus vassalls obliden
la dura repressió contra els
agermanats.
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50

Ofidi

La teranyina

Josep Lozano
Introducció: Jeremies Barberà
144 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-448-9

Jaume Cabré
Introducció: Jaume Closa
240 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-040-5

Novel·la que se situa entre la
narrativa fantàstica i el realisme
màgic i que narra la història
d’una família d’ascendència
catalana instal·lada a Mèxic,
que es troba constantment sota
la pèrfida i sinuosa influència
dels ofidis.

És l’estiu del 1909, durant la
setmana tràgica a Catalunya.
En aquest escenari transcorre
el relat de les maquinacions
d’una nissaga d’industrials
que es disputen el poder de
la fàbrica i el control de la
família.
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Llibre dels fets
Jaume I
A cura de Francesc Machirant
272 pàg. / 12,95 €
978-84-9824-311-6
Un text a mitjan camí entre
les memòries i l’autobiografia,
narra les gestes militars i
polítiques que van donar
origen al nostre poble.
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PD

Les veus del temps.
De la Decadència a
la Renaixença
Diversos autors
288 pàg. / 13,95 €
978-84-7660-764-0
Aquesta antologia és un
recorregut apassionant a
través d’aquelles pàgines
imprescindibles i bàsiques
pels períodes coneguts com a
«Decadència» i «Renaixença».
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Les veus del temps.
Dels orígens al Segle d’Or
Diversos autors
264 pàg. / 13,95 €
978-84-7660-763-3

38

PD

Ribera
Josep Lozano
Introducció: Vicent Borràs
256 pàg. / 13,95 €
978-84-7660-374-1

Aquest primer volum antològic
de Les veus del temps reuneix
les més belles pàgines dels
nostres millors autors.

Miquel Bisquert, un home
de mitjana edat, natural
d’Aljanet, de família adinerada,
malgastador, i amb una forta
personalitat, és trobat mort
per un pescador de la marjal
en una séquia d’Algemesí.

43

35
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La innocent

La plaça del Diamant

Isabel-Clara Simó
Introducció: Manel Garcia Grau
200 pàg. / 13,95 €
978-84-7660-420-5

Mercè Rodoreda
Introducció: Josep A. Fluixà
288 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-234-8

A Miquel, un funcionari molt
atípic de Benestar Social, li
canvia la vida quan una de les
seues clientes, l’Elisa Solbes, li
demana ajuda per a aclarir una
acusació d’assassinat.

Natàlia, la protagonista, ens
explica la seua vida marcada
per l’opressió i la necessitat
d’alliberar-se’n. Una història
individual que es transforma
en imatge d’una època
agitada.
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Viatge al final del fred

Història de Jacob Xalabín

Joan F. Mira
Introducció: Carles Mulet
248 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-404-5

Anònim
A cura de Francesc Machirant,
Vicent J. Escartí i Salvador
Bataller
144 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-226-3

Narra les peripècies d’un
viatge efectuat en plena
postguerra per les muntanyes
del nord del país, darrer
reducte dels maquis
valencians.
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Leandre i Hero.
Història de Josep
Joan Roís de Corella
A cura de Josep Lozano i
Magda Añón
176 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-362-8
Les narracions d’aquest
volum són dues mostres, ben
reeixides, de prosa de tema
profà i de tema religiós, les
dues vessants per on discorre
tota l’obra de Corella.

Ambientada a la Turquia dels
darrers anys del segle xiv , està
protagonitzada per importants
personatges de l’Imperi turc
d’aquesta època.

25

PD

Contra sentit
Manel Joan i Arinyó
Introducció: Isidre Crespo
256 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-716-9
Com un malson, els
conductors suïcides s’han
apoderat de la nit valenciana
i de les seues carreteres sense
que ningú aconseguisca
identificar-los i detindre’ls.
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Barroca mort

Anònim
A cura de Salvador Vendrell
208 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-163-1

Vicent J. Escartí
Introducció: Vicent Borràs
120 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-022-1

Una de les obres més
fascinants de la nostra
literatura. Va ser escrita a
mitjan segle xv per un autor
anònim del nostre domini
lingüístic.

L’autor aplega en aquesta obra
dues narracions en què el
suggeridor univers del siscents
valencià se’ns presenta replet
de personatges insòlits.

13

PD

5

PD

Llibre de les bèsties

Blandín de Cornualla

Ramon Llull
A cura de Francesc Machirant
128 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-101-3

Anònim
A cura de Jordi Tiñena
96 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-012-2

Una sàtira sobre la lluita
pel poder, una crítica de la
societat del final del segle xiii
representada al·legòricament
pel món dels animals.

Novel·la de cavalleria, d’autor
anònim, que relata les
aventures d’armes i desamor
de dos cavallers errants de
Cornualla, Blandín i Guiot.

12

3

PD

Mor una vida,
es trenca un amor

Ramon Muntaner
A cura de Vicent Escrivà
176 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-102-0

Per mitjà de la història d’amor
de Maria i Sergi, aquesta
novel·la esdevé un passeig
sentimental per una època
recent i autoritària, i per
un país, el nostre, rural i
apassionat.

10

PD

Crònica

Joan Pla
A cura de Lluís Messeguer
192 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-075-7

PD

La més viva, directa, colpidora
i generadora d’informació
dialogal, entre les Quatre Grans
Cròniques de la nostra literatura,
de la qual ara en presentem els
fragments més interessants en
una versió modernitzada.

2

PD

Tirant lo Blanc

L’últim roder

Joanot Martorell
A cura de Francesc Machirant i
Vicent J. Escartí
200 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-058-0

Josep Franco
Introducció: Salvador Bataller
160 pàg. / 10,50 €
978-84-9824_851-7

El cavaller Tirant és valent i
coratjós. Les seues aventures
heroiques tenen una fama
merescuda, i reis i emperadors
reclamen els seus serveis com
a guerrer.
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6

Curial i Güelfa

La nit de Sant Eugeni, els
membres d’una comunitat
religiosa senten uns forts
colps a la porta del convent
i, en obrir-la, els lectors
s’endinsen en les aventures de
qui esdevindrà l’últim roder
valencià: Eugeni el Frare.
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La condició valenciana

El descrèdit de la realitat

Joan F. Mira
Introducció: Martí Domínguez
304 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-034-0

Joan Fuster
Introducció: Romà de la Calle
264 pàg. / 15,95 €
978-84-7660-809-8

Reflexions tan aclaridores com
oportunes, especialment quan
els valencians hem perdut
algunes de les nostres entitats
tan importants com les caixes
d’estalvis i la radiotelevisió
pública.

Entre les reflexions més
purament artístiques, Fuster
desgrana pensaments
filosòfics, observacions sobre
els hàbits socials i les doctrines
religioses.
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Discordances

Aforismes

Joan Fuster
Introducció: Enric Sòria
328 pàg. / 15,95 €
978-84-9824-645-2

Joan Fuster
Introducció: Isidre Crespo
256 pàg. / 13,95 €
978-84-7660-555-4

Discordances reuneix,
per primera vegada, les
col·laboracions que Joan
Fuster publicà entre 1977 i
1980 en la revista de medicina
i humanitats Jano.

Aquesta obra escorcolla
exhaustivament la producció
fusteriana per a extraure’n el
bo i millor d’aquestes petites
fantasies verbals que encara
hui són capaces de captivarnos.
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Europeus

Les originalitats

Joan F. Mira
Introducció: Enric Balaguer
256 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-710-7

Joan Fuster
Introducció: Antoni Martí
136 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-385-7

Una visió personal sobre molts
aspectes que van més enllà
de geografies i països, fruit no
només d’un gran coneixement
cultural, sinó també d’un
contacte directe amb cada lloc.

Aquest breu però intens llibre
parla de l’autoconsciència de
l’escriptor, i de la manera en
què les paraules són la terra de
l’home: una reflexió constant
al llarg de la seua obra.

56

28

Una biblioteca
en el desert

Misògins i enamorats

Joan F. Mira
Introducció: Joan Josep Isern
240 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-517-2
Reflexions al voltant de temes
apassionants que han marcat la
seua trajectòria com a escriptor:
viatges, nacions, llibres, llengua,
els clàssics, la gent, la memòria
i els valencians.
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PD

Joan Fuster
Introducció: Albert Hauf
296 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-201-0
Recull de textos amb els quals
l’autor ens deixa algunes de
les aproximacions més lúcides,
apassionants i agosarades que
s’han fet mai sobre l’obra dels
escriptors clàssics valencians.
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Combustible per a falles

Joan Fuster
Introducció: Enric Sòria
208 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-171-6

Joan Fuster
Introducció: Antoni Furió
160 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-123-5

Sagitari, l’últim llibre d’assaig
de Joan Fuster, ens acosta
de nou als temes que el
preocupaven o s’estimava,
tractats en meditacions,
aforismes o articles, amb la
desimboltura habitual.

Un recull d’escrits amables,
a manera de breus apunts
sociològics, que tracten
d’explorar, a través del motiu
faller, el caràcter i la mentalitat
dels valencians.
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PD

L’Albufera de València
Joan Fuster
Introducció: Josep Franco
160 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-164-8
Un viatge inoblidable per
aquest paratge emblemàtic de
la mà de Joan Fuster.
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Sagitari

14

PD

Ser Joan Fuster. Antologia
de textos fusterians
Joan Fuster
Introducció: Josep A. Fluixà i
Antoni Martínez
208 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-103-7
Una selecció de textos pensada
per provocar la reflexió
sobre temes molt variats: la
delinqüència, les modes i els
costums de la joventut o la
publicitat, entre d’altres.
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Notícia de la tribu.
Antologia poètica

59
Poemes i Elogis

Marc Granell
Introducció i selecció: Gonçal
López-Pampló
128 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-397-6

Joan Maragall
Introducció i selecció: Pere
Calonge
248 pàg. / 12,95 €
978-84-9824-681-0

Aquesta antologia recull els
poemes més representatius
(tant per a adults com per a
infants i joves) de Marc Granell
i els posa en relació amb el
conjunt de la literatura actual.

La tria de poemes i proses
que recull aquest volum és
una mostra del seu ideari
poètic lligat al concepte de
paraula viva: la paraula sincera
i espontània, que transmet la
bellesa de la vida.
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Tres poetes del Segle d’Or

Antologia poètica

Ausiàs March, Joan Roís de
Corella, Jordi de Sant Jordi
A cura de Rosa Borràs i
Vicent Borràs
216 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-240-5

Vicent Andrés Estellés
Introducció i selecció: Juli Capilla
208 pàg. / 13,95 €
978-84-9824-328-4

L’amor és protagonista dels
versos que reuneix aquesta
antologia, la qual ens descobreix
l’obra més significativa dels
tres poetes més importants del
Segle d’Or valencià.
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Poemes i narracions
(Antologia)

Estellés fa al llarg de la seua
obra una crònica social de
la realitat de la seua època,
marcada pel franquisme i per
una Transició viscuda sota les
convulsions de l’anomenada
batalla de València.
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PD

Bengales en la fosca.
Antologia de la poesia
valenciana del segle xx

Salvador Espriu
Introducció i antologia:
Antoni Prats
321 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-070-8

Introducció i selecció: Josep
Palomero
336 pàg. / 18,95 €
978-84-7660-299-7

A propòsit de la commemoració
del centenari del naixement
d’Espriu, aquesta antologia vol
animar a rellegir-lo i aproximar
a les noves generacions la
diversitat de la seua obra.

Una visió panoràmica sobre la
poesia valenciana del segle xx.
L’antologia aplega un centenar
de textos que són obra de
huitanta-quatre poetes.
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Elogi de la meua terra
i altres poemes

Poemes d’Ausiàs March.
Antologia

Carles Salvador
Introducció i selecció: Gonçal
López-Pampló
176 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-881-4

Ausiàs March
A cura de Lluís-Anton Baulenas
152 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-152-5

Aquesta antologia vol
contribuir a revisitar el vessant
poètic de l’autor. És per això
que recull molts dels seus
poemes més representatius i
alguns versos poc coneguts.

Una tria ben representativa
dels poemes de March en la
forma original. Inclou també
una versió actualitzada
plena de color, de ritme i
d’entusiasme.
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Una selecció de les millors obres dels últims segles, de la mà dels dramaturgs més
prestigiosos, tant de les nostres lletres com del panorama internacional. Els llibres inclouen
una introducció amb finalitats didàctiques i propostes de posada en escena.
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Hotel Fontana
Pau Alabajos
88 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-095-1
Pau Alabajos s’estrena com a
dramaturg amb una obra de
caire antibel·licista que aborda
el conflicte de Srebrenica,
Bòsnia i Hercegovina, l’estiu
de 1995.

L’increïble assassinat
d’Ausiàs March
Anna Marí i Daniel Tormo
88 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-416-4
Quan la famosa cantant
Lucrècia comença a rebre
missatges amb amenaces, la
policia es troba d’allò més
perduda. Qui li pot recriminar
que adapte els poemes
d’Ausiàs March?
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Perquè t’estime,
que si no...

Dinamarca / Plagi

Carles Alberola
136 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-009-8

Rodolf Sirera i Josep Lluís Sirera
168 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-342-6

Una comèdia sobre l’erosió
que el pas del temps provoca
en les relacions de parella, i
de la necessitat d’estimar i ser
estimat.

Un títol que agrupa l’última
obra escrita conjuntament pels
germans Sirera, Dinamarca,
juntament amb Plagi, el nou
text teatral de Rodolf Sirera
que parla del turbulent procés
de creació.

77
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El jardí dels cirerers

El miracle d’Anne Sullivan

Anton Txèkhov
Adaptació: Manuel Molins
136 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-393-8

William Gibson
136 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-260-3

En 1904, Txèkhov va estrenar
aquesta obra sobre la caiguda
de l’aristocràcia russa. Al cap
d’un segle, Manuel Molins n’ha
fet una versió que manté tota
la força de l’original.
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Tot un clàssic que narra la
història real de Helen Keller,
cega, sorda i muda des de la
infància, i de com va aprendre
a comunicar-se gràcies a la
professora Anne Sullivan.
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Entretindre i no tindre

Paco Romeu
64 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-986-2

Roberto Garcia
88 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-767-7

Una obra dura i emotiva que
tracta el problema dels abusos
sexuals a menors en el si de
la família.

En aquesta obra farcida de
crítica Roberto García ens
mostra fragments de vida,
bocins d’una societat confusa
entre la realitat i l’aparença,
que s’entreté sense saber, en el
fons, què té ni què vol.
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@Rita_Trobador

Nora

Joan Nave
88 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-984-8

Jesica Fortuny
104 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-698-4

Què tenen en comú Azalais
de Porcairagues, sor Isabel de
Villena i Rita, una youtuber?
Un joc literari que reflecteix en
el passat la posició feminista
de la nostra era amb tres
dones que ens ofereixen tres
mirades que, en el fons, són
una sola veu.

Nora és una dona jove, amb
estudis, i una gran il·lusió per
menjar-se el món. De sobte,
però, tot canvia. Una història
de lluita i superació que ens
acosta l’infern que viuen les
dones maltractades.
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Joanot

Demà podries morir

Joan Nave
96 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-808-7

Pasqual Alapont
112 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-693-9

En aquest monòleg, escoltem
la veu de Joanot Martorell
barrejada amb la història de
Tirant i Carmesina, la nit abans
de lliurar el manuscrit a Martí
Joan de Galba. Al capdavall,
també per als cavallers, les
batalles més importants les
lliurem amb nosaltres mateixos.

Una obra coral protagonitzada
per nou adolescents que
descobriran amb quina facilitat
es pot llançar a perdre la vida
d’algú i, a pesar d’això, com
és d’important lluitar per
l’esperança.
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De Sukei a Naima

Urgències vitals

Gemma Miralles
88 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-746-2

Urbà Lozano
88 pàg. 10,95 €
978-84-9026-503-1

Dos dones, Sukei i la filla
Naima, representen dos
opcions diferents per a
donar veu al problema dels
desplaçats i expulsats dels seus
països, al desarrelament, a la
integració dels immigrants...

Anna i Lluís coincideixen a
la sala d’espera d’un hospital
després de més de vint anys
sense veure’s. És una situació
incòmoda, perquè van estar
molt enamorats durant l’època
universitària. Quedarà alguna
espurna d’aquella passió?
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Que tinguem sort!

Manuel Molins
104 pàg. 10,95 €
978-84-9026-315-0

Carles Alberola
A cura d’Antoni Torreño
112 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-874-6

Un aturat, una prostituta de
luxe, una llicenciada en Química
que fa de netejadora, una
anciana, un immigrant, una
periodista... protagonitzen una
obra que juga amb les relacions
humanes sobre un fons marcat
per l’atur i altres problemes
laborals ben actuals.
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Una comèdia agredolça
que ens parla del pas de la
vida, dels amics, de la mort...
tot adobat amb la ironia i
l’estil inconfusible de Carles
Alberola.

46

Ficció

Mans quietes!

Carles Alberola /
Pasqual Alapont
Introducció: Gabriel Sansano
120 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-265-8

Piti Español
Introducció: Maria Rosell
144 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-644-5

Un dels poders de la ficció és
posar-nos al davant un espill
deformat per a mostrar-nos
els nostres desitjos cobejats, el
que som, el que sentim i, fins i
tot, allò en què podem arribar
a convertir-nos.

PD

L’obra esdevé una crítica
sarcàstica i hilarant a la
rigidesa del llenguatge
políticament correcte i als
greuges ancestrals entre
homes i dones.
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M’esperaràs?

El diari d’Anna Frank

Carles Alberola
Introducció: Antoni Torreño
112 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-205-4

Adaptació teatral: Frances
Goodrich i Albert Hackett
Introducció: Salvador Bataller
232 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-439-7

Entre plat i plat se succeeixen
els girs i els embolics: amors
creuats, infidelitats no
confessades..., tot amanit amb
un bon còctel d’acudits.

PD

Qui ja ha llegit El diari d’Anna
Frank podrà reviure, amb
aquesta versió teatral, les
emocions que desperta la
tendra i terrible història d’una
adolescent jueva.
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Art

Hikikomori

Yasmina Reza
Trad. i introducció: Rodolf
Sirera i Fernando Gómez
104 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-169-9

Jordi Faura
Introducció: Ramon X. Rosselló
120 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-356-7

Art, un savi i divertit tractat
sobre l’amistat, és també l’obra
d’autor viu més representada
del teatre mundial, ha guanyat
els premis internacionals més
importants i s’ha traduït a
trenta-cinc llengües.
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Déus, dies i treballs

PD

En aquest llibre, ambientat
al Japó, trobarem un retrat
àcid del buit que, en el món
desenvolupat actual, impera
en la vida de molts joves i del
procés d’autodestrucció que
alguns emprenen.

A partir de 16 anys | teatre
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Deesses per nassos

Hedda Gabler

Antoni Torreño
Introducció: Isidre Crespo
128 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-349-9

Henrik Ibsen
Versió: Rodolf Sirera
Introducció: Juli Leal
176 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-985-9

Demèter i Persèfone
decideixen desobeir la
imposició per la qual mare
i filla s’han de separar cada
tardor. Les dues deesses
s’amagaran de la policia de
l’Olimp entre els humans.

Hedda Gabler té tots els
components de la comèdia de
saló del segle xix . Malgrat les
aparences, l’acció desemboca
en unes conseqüències tan
sorprenents com dramàtiques.
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Fugaç

Còmplices

Josep M. Benet i Jornet
Introducció: Enric Gallén
134 pàg. / 12,95 €
978-84-9824-050-4

Isabel-Clara Simó
Introducció: Rodolf Sirera i
Salvador Bataller
104 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-842-5

Un grup d’amics queda
per sopar una nit d’estiu.
Hi ha un al·licient afegit a
la reunió: la possibilitat de
jugar amb una taula a la qual
alguns atribueixen poders
extraordinaris.

38

PD

A través de la seua confessió,
una denúncia contra els
maltractaments a les dones, un
crit tan esgarrifós com subtil
s’apodera de l’escena... I del
públic.

29

Monopatins (Skaters)

Spot

Manuel Molins
Introducció: Francesc Foguet
112 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-049-8

Carles Alberola /
Roberto García
Introducció: Pasqual Alapont
152 pàg. / 11,95 €
978-84-7660-779-4

Una obra compromesa,
pionera, que aborda la vida
diària, concreta, tangible,
de l’Ensenyament Secundari
Obligatori actual.
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PD

L’obra analitza, amb el seu
humor característic, i a partir
de situacions quotidianes, fins
a quin punt la publicitat ha
penetrat en les nostres vides.

PD

28

El sopar dels idiotes

Trampa mortal

Francis Veber
Traducció: Joan Ramon Borràs
Introducció: Antoni Navarro
160 pàg. / 12,95 €
978-84-9824-088-7

Ira Levin
Introducció: Josep Rosselló
184 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-775-6

Un grup d’amics es reuneix
cada dimecres per a sopar.
Però cadascú ha d’anar
acompanyat d’un idiota, i
aquell que porte l’idiota més
idiota de tots, guanya.

PD

PD

Una comèdia d’assassins en
dos actes. Un únic espai. Cinc
personatges. En l’Acte primer,
un crim perfecte. En el segon,
les conseqüències inesperades.
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27

PD

Besos

Manuel Molins
Introducció: Biel Sansano
168 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-632-2

Carles Alberola / Roberto
García
Introducció: M. Ordóñez
136 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-558-9

Abú Magrib ens conta l’odissea
d’un jove magribí que travessa
l’estret de Gibraltar amb una
pastera amb l’esperança de
poder construir-se, treballant,
un futur millor i més lliure.
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PD

PD

Besos és una mostra d’humor
intel·ligent que ha captivat
milers d’espectadors, i que ha
rebut l’aplaudiment unànime
de la premsa.

11

PD

Zona de lliure trànsit

L’amor també és això

Vicente Muñoz Puelles / Josep
Palomero
Introducció: Salvador Bataller
152 pàg. / 12,95 €
978-84-7660-614-8

Louis-Dominique Lavigne
Traducció i introducció: Antoni
Navarro i Joan Carles Simó
96 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-203-4

El relat ens conta en clau de
comèdia la peripècia de Samir
Nanuk, fill d’un esquimal
i d’una kurda, que es veu
retingut durant deu anys a
l’aeroport de Toledo (Ohio).

Una obra de teatre jove,
escrita per als joves, amb el
seu llenguatge i sobre els seus
problemes, perquè la seua
realitat actual i quotidiana
també és una aventura digna de
ser reflectida per la literatura.
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PD

PD

Mandíbula afilada

¡Ací no paga ni Déu!

Carles Alberola
Introducció: J. A. Martínez
112 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-422-9

Dario Fo
Traducció i introducció: Empar
Claramunt / Josep Ballester
136 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-138-9

Una comèdia de to agredolç,
una peça enginyosa construïda
amb una gran precisió, que
juga amb els somnis, amb
el temps imaginat i amb les
fantasies d’un Peter Pan.

23
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Abú Magrib

PD

Es poden intercanviar
embarassos sense cap
intervenció mèdica? Pot
resultar embarassat de rebot
un guàrdia civil amb bigot? Tot
açò ho aclareix, o ho embolica
més, aquesta obra.

3

PD

Tres tristos traumes

Gen(t)s diferents

Pasqual Alapont
Introducció: Ramon Rosselló
104 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-557-8

S. Bataller / J. A. Marín /
J. A. Martínez
88 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-040-5

Assistim, en la consulta d’un
psiquiatre, als deliris i neguits
de tres pacients que ens
exposaran unes vivències que
semblen diferents però que,
en realitat, formen part d’una
mateixa crònica.

Gen(t)s diferents ens fa
viure unes situacions reals i
absurdes, actuals i atemporals,
que se’ns faran curtes i que
ens faran riure, per no plorar.

A partir de 16 anys | teatre

«Escala» és una col·lecció de lectures graduades per a
estudiants de valencià (A2 i B2). Inclouen un dossier
lingüístic relacionat amb cada obra.

6

3

Una frase innocent

Deures per fer

Teresa Broseta
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-383-9

Joanjo Garcia
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-371-6

Quatre divertides històries
per a practicar els nostres
coneixements lingüístics. Una
sèrie de relats on res no és tan
innocent com sembla.

Joan ha passat de ser un
xiquet que es divertia els
estius a Corbera a treballar
en un dels laboratoris més
importants d’Europa. Però, la
felicitat és això?

5

2

Notes per a piano

L’espill del retorn

Jesús Cortés
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-378-5

Silvestre Vilaplana
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-372-3

Quatre històries plenes de
misteri i intriga que, de pas,
ens serviran per a practicar
els nostres coneixements
lingüístics.

La maleïda crisi obliga Pep a
reviure l’aventura del seu oncle
i viatjar a Alemanya per a
guanyar-se la vida. Així, haurà
de fer front a les seues pors.

4

1

El fotògraf de
les Columbretes

A la ciutat no es veuen
les estreles

Anna Moner
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-377-8

Mariló Àlvarez
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-902-2

Què hi ha de cert en les
contalles sobre Balthazar
Hurley, l’anglés que arribà a
les illes Columbretes per a
fotografiar la misteriosa dona
colobra de la llegenda?

Des de bronzejats estrambòtics
fins a inesperades nits davall
les estreles. Un recull de relats
amb tocs d’humor, perfectes
per a practicar els nostres
coneixements lingüístics.
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Versos per a Anna
Marc Granell
48 pàg. / 10,50 €
978-84-7660-786-2
Recopilatori de poemes
d’un escriptor clau llegit,
reconegut i estimat pels seus
contemporanis, tant en els
llibres per a adults com en la
poesia infantil.

Les boles del drac.
Son Goku, paelles russes
i joves maniàtics
Vicent Marco
Il·lustracions: Raúl Salazar
32 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-831-5
Vicent Marco analitza en clau
d’humor els records d’infantesa
de diverses generacions.
Tot això acompanyat per les
divertides il·lustracions de Raúl
Salazar que aporten un extra
d’humor al text.

Nou diccionari bàsic
d’ús del valencià
Josep Lacreu
816 pàg. / 16,95 €
978-84-1358-050-0
Elaborat des d’una perspectiva
contemporània i totalment
actualitzat. Molt útil per als qui
estan aprenent valencià.
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Històries del Paradís
Xavi Sarrià
144 pàg. / 11,95 €
978-84-9824-487-8
Un jove finlandés s’amaga
aterrit dins d’un armari mentre
un company de classe dispara
a tort i a dret pels passadissos
de l’institut. Aquesta i altres
són les Històries del paradís.

Femení singular
Urbà Lozano
120 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-178-5
Les vint-i-sis protagonistes
d’aquests vint-i-sis relats són
dones singulars, úniques,
irrepetibles i, tanmateix,
perfectament recognoscibles,
pròximes.

Nou diccionari escolar
1072 pàgs. / 16,95 €
978-84-1358-145-3
Diccionari bilingüe castellàvalencià / valencià-castellà.
Una eina clau per a
l’aprenentatge.

A partir de 16 anys

L’oferta més completa i variada per a preparar les proves de la JQCV.
Amb recursos sonors, activitats digitals, dictats, solucionari, proves de nivell, etc.

De dalt a baix A1-A2

De dalt a baix B1

125 pàg. / 28,50 €
978-84-9026-749-3

184 pàg. / 29,50 €
978-84-9026-750-9

De dalt a baix B2

De dalt a baix C1

184 pàg. / 30,50 €
978-84-9026-809-4

216 pàg. / 30,50 €
978-84-9026-810-0

De dalt a baix C2

Gramàtica Pràctica del
Valencià

184 pàg. / 30,50 €
978-84-9026-811-7

Materials adaptats per a
aprendre pas a pas
Dos quaderns per a
superar les dificultats
d'aprenentatge del
valencià i per a repassar
els continguts acadèmics,
especialment indicats per
a ACI i ACIS.

216 pàg. / 30,50 €
978-84-8131-396-3

Pas a pas 1
104 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-300-6

Pas a pas 2
104 pàg. / 19,95 €
978-84-9026-324-2
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Apunta’t als àmbits
amb
Un nou material de text
per a l’Àmbit lingüístic i social
de 1r d’ESO que integra
les àrees de Llengua, Lengua
i Geograﬁa i història

Basat en reptes
interdisciplinaris que
permeten al professorat
treballar de manera
coordinada però amb un
marge d’autonomia

Servei d’atenció als centres escolars valencians
Zona nord : 607 926 026 Teresa Alacot atencionord@bromera.com
Zona centre : 629 210 147 Fermín Poveda atenciocentre@bromera.com
Zona centre B : 671 088 338 Lirios Jordà atenciocentreb@bromera.com
Zona sud: 615 308 264 Xuso Ferrer atenciosud@bromera.com
Zona sud B : 671 059 181 Núria Monllor atenciosudb@bromera.com
IES zona nord: 671 059 177 Eliseu Martínez iesnord@bromera.com
IES zona sud: 671 059 181 Núria Monllor iessud@bromera.com
Servei d’atenció als centres escolars catalans
Zona nord: 647 726 060 Elena Farràs comercial@animallibres.cat
Zona sud: 699 282 892 Carme Oliveras comercial2@animallibres.cat

Av. Areners, s/n (Pol. El Pla)
46600 Alzira
Tel. 962 402 254
bromera@bromera.com
www.bromera.com
Amb la col·laboració de:

@Bromera
@bromera
@bromera_edicions
Edicions Bromera

