
Preu del lot: 118,40 €

Un lot de 12 llibres escrits per dones

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres d’autoria 
femenina
1r i 2n d’ESO

El tresor de Saïda 
Eva Peydró 
160 pàg. / 9,95 €
978-84-15390-53-4

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.

Frankenstein
Mary Shelley
160 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-294-2

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.

Olfacte de detectiu 
Christine Nöstlinger 
208 pàg. / 9,95 €
978-84-9824-149-5

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.

Lluna i la pluja 
Llucià Vallés 
80 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-964-4

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.
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L’illa a la deriva
Teresa Broseta 
136 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-952-1

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.

Els somnis secrets de Pau
Mercé Borràs 
104 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-788-6

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

L’estiu dels pirates 
Teresa Broseta 
112 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-755-8

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.

L’Illa de les Foques
Llucià Vallés
80 pàg. / 9,70 €
978-84-7660-757-2

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

El món subterrani 
Angela Sommer-Bodenburg
184 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-553-0

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.

Històries de por 
Angela Sommer-Bodenburg
144 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-247-8

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.

Uns papers en una capsa 
Carme Miquel
192 pàg. / 9,95 €
978-84-7660-208-9

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.

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

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.



Preu del lot: 153,45 €

Un lot de 12 llibres escrits per dones

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres d’autoria femenina
3r i 4t d’ESO i Batxillerat

Coppelius, el creador 
d’autòmats
Rosa Maria Colom
192 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-462-1

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. 

Ales negres
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.

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

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?

L’expedició del doctor Balmis
María Solar
232 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-715-8

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.
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El ball de l’esclau
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.

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.

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

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.

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

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.

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.

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

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. 

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

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.


