
Preu del lot: 134,40 €

Una selecció de 12 llibres que combinen  
text i il·lustracions

Missió Pandèmia
Jacobo Feijóo
Dibuixos: Martín Rodríguez
144 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-166-8

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!

Missió Carib
Jacobo Feijóo
Dibuixos: Martín Rodríguez
144 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-167-5

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!

El savi del Nil
Jesús Cortes
Dibuixos: Mar Silvestre
144 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-161-3

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.

Lluny de Roma
Pasqual Alapont
Dibuixos: Mar Silvestre
144 pàg. / 11,95 €
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.

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

novel·la il·lustrada
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El cor dels ibers
Teresa Broseta
Dibuixos: Mar Silvestre
144 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-169-9

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.

Virus, bacteries i altres 
nanobestioles
Valentín Coronel
Dibuixos: Cristina Picazo
144 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-118-7

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!

Un robatori molt esportiu
Jesús Cortés
Dibuixos: Oriol Malet
96 pàg. - 9,95 € 

978-84-9026-282-5

La recaptació robada en un 
torneig benèfic de futbol 
farà que s’enfronten amb 
el seu primer cas com a 
detectius. Encara no ho saben, 
però és qüestió de temps 
que demostren els seus 
coneixements en l’art de la 
deducció i acaben convertint-se 
en... els 4 Sherlocks! 

Fantasmes al vestidor
Jesús Cortés
Dibuixos: Oriol Malet
112 pàg. - 9,95 € 
978-84-9026-912-1

Als vestidors del poliesportiu 
de Sant Telm, unes veus 
fantasmagòriques posaran 
a prova les habilitats 
detectivesques dels quatre 
Sherlocks en un cas en què 
res és el que sembla. Els 
detectius hauran d’armar-se de 
coratge per a resoldre un cas 
esborronador.

Les aventures d’Alícia  
al País de les Meravelles
Lewis Carroll
Dibuixos: John Tenniel
152 pàg. - 11,95 € 

978-84-9026-705-9

Gràcies als dibuixos originals de 
la primera edició −recuperats 
en aquesta versió−, podem 
endinsar-nos de nou en 
l’extraordinari món creat per 
Carroll en aquesta obra mestra, 
que condensa alhora una 
capacitat d’imaginació sorprenent 
i una lògica impecable.

Les espases del faquir
Jesús Cortés
Dibuixos: Oriol Malet
136 pàg. - 9,95 € 
978-84-9026-542-0

Fran, Gomo, Mati i Wen hauran 
de posar en pràctica totes les 
seues habilitats detectivesques 
per a ajudar Blai, un bon amic 
jugador d’handbol acusat del 
robatori d’unes espases en una 
fira d’atraccions. La seua carrera 
esportiva corre perill i les 
proves del cas no deixen cap 
dubte: Blai n’és el culpable. 

Geografia davall del melic 
Valentín Coronel
Dibuixos: Cristina Picazo
168 pàg. - 10,95 € 
978-84-9026-875-9

Un llibre sobre sexualitat que 
s’endinsa en els territoris propers 
de la geografia més divertida i 
menys estudiada, la que abasta 
tota la pell i arriba més enllà 
del melic, amb els seus propis 
territoris i peatges. Ací ningú 
rebrà judicis per la seua sana 
curiositat. A explorar!

L’os polar se’n va anar a la platja
Valentín Coronel
Dibuixos: Cristina Picazo
144 pàg. - 10,95 € 

978-84-9026-873-5

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 de 
tots per tal de protegir-lo de la 
contaminació... A més d’un bon 
grapat d’optimisme! Tu també 
pots ajudar a salvar el medi 
ambient!


