
Preu del lot: 134,50 €

Una selecció de 12 llibres  
per a estudiants de valencià

A la ciutat no es veuen  
les estreles
Mariló Àlvarez Sanchis
64 pàg. / 9,00 € 
978-84-9026-902-2

Des de bronzejats estrambòtics 
fins a inesperades nits davall les 
estreles, passant per malentesos a 
l’oficina i amenaces misterioses... 
Totes aquestes situacions es 
donen cita en un recull de relats 
amb tocs d’humor, perfectes 
per a practicar els nostres 
coneixements lingüístics.

Notes per a piano
Jesús Cortés
64 pàg. / 9,00 € 
978-84-9026-378-5

Un assassinat en estranyes 
circumstàncies, una jove que 
vol fugir del seu destí, una dona 
que tem les conseqüències del 
seu divorci i un vell pianista a 
qui només li queda un amic 
en aquest món són els temes 
principals.

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres per a 
aprendre valencià

Una frase innocent
Teresa Broseta
64 pàg. / 9,00 € 

978-84-9026-383-9

Una tensa reunió de veïns, una 
herència misteriosa, una 
improvisada celebració 
d’aniversari i una discussió 
sobre l’aire condicionat són 
els fils conductors d’uns relats 
on res no és tan innocent com 
sembla.

Deures per fer
Joanjo Garcia
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-371-6

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?

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

96 240 22 54  
(ext. 135, a l’atenció de Lídia) 
centres@bromera.com



Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
120 pàg. / 12,00 €

978-84-8131-352-9

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. 
Sembla invencible, però 
és humà, i per això és 
inevitable que s’enamore de 
la bella princesa Carmesina.

Sindbad el Mariner
Anònim
88 pàg. / 12,00 €
978-84-8131-385-7

Sindbad el Mariner és un 
relat que pertany a Les mil 
i una nits, una obra clàssica 
de la cultura oriental que 
ha esdevingut universal. 
Sindbad el Mariner conta 
a Sindbad el Portador com 
es va fer ric en el curs de set 
viatges extraordinaris.

Orgull i prejudici
Jane Austen
152 pàg. / 12,00 €
978-84-15554-96-7

La vida de la família Bennet 
sofreix un daltabaix amb 
l’arribada dels acabalats 
Charles Bingley i Fitzwilliam 
Darcy. La senyora Bennet 
prompte trobarà en els 
joves uns pretendents 
perfectes per a les seues 
filles majors, encara sense 
casar.

Benvinguts 2
Alfred Aranda i  
Susanna Boronat
80 pàg. / 13,50 €
978-84-7660-478-6
Continuació de Benvinguts 1. 
Com aquest, pot utilitzar-se 
com a material de reforç, 
quadern de vacances, 
o per a qualsevol que 
vulga millorar la seua 
competència lingüística.

Benvinguts bàsic
Alfred Aranda i  
Susanna Boronat
80 pàg. / 14,50 €
978-84-9824-024-5

Aquest llibre està pensat per 
a tindre un primer contacte 
amb la llengua, amb lèxic 
senzill triat pensant en les 
necessitats comunicatives 
dels nouvinguts. Per 
a alumnes a partir del 
segon cicle de Primària, o 
també per a persones amb 
dificultats d’aprenentatge.

Benvinguts 1
Alfred Aranda i  
Susanna Boronat
80 pàg. / 13,50 €
978-84-7660-474-8

Aquest llibre pot utilitzar-se 
com a material de reforç, 
quadern de vacances, 
o per a qualsevol que 
vulga millorar la seua 
competència lingüística. 
Per a alumnes a partir del 
segon cicle de Primària, o 
també per a persones amb 
dificultats d’aprenentatge.

L’espill del retorn
Silvestre Vilaplana
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-372-3

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.

Gulliver al país de Lil·liput
Jonathan Swift
118 pàg. / 12,00 €
978-84-8131-860-9

Gulliver és un navegant 
irlandés aventurer. En 
un dels viatges, el vaixell 
naufraga i ell n’és l’únic 
supervivent. Vençut pel 
cansament de moltes 
hores a l’aigua aconsegueix 
arribar a una platja. Allà té la 
sorpresa de ser fet presoner 
per uns homenets diminuts.


