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Júlia ix a escena de la mà de
Gemma Miralles
La primera novel·la d’Isabel-Clara Simó
es transforma al teatre de la mà de
Gemma Miralles, actriu i directora
valenciana guardonada en diverses
ocasions. Una obra que, pràcticament
quatre dècades després de la seua
publicació, continua estant viva als
prestatges i a les mans dels lectors i les
lectores de totes les edats.

Títol: Júlia
Autoria: Isabel-Clara Simó
Adaptació: Gemma Miralles
Col·lecció: Bromera Teatre
Edat: a partir de 14 anys
Flexibook / 15 cm x 22,2 cm
136 pàg. / 10,95 €

Altres edicions de Júlia:

Un recull de 23 contes sobre la
vida íntima dels nostres
pobles
Un mural sobre la història viva dels
pobles valencians, que combina la
sensibilitat lingüística amb els millors
recursos de la narrativa breu. Sobre
l’entramat d’un món que sentim pròxim i
llunyà al mateix temps, Olivares ordeix un
grapat
d’històries
aparentment
fragmentàries,
però
que
es
complementen per a proporcionar-nos
una perspectiva original i redona del món
rural, un tapís ple de tendresa i de
duresa, d’ironia i d’estima.

Títol: Els morts de la nostra vida
Autoria: Joan Olivares
Col·lecció: L’Eclèctica
Edat: a partir de 16 anys
Rústega amb solapes / 15 cm x 23,2 cm
144 pàg. / 19,95 €

Altres títols de Joan Olivares:

Com en el joc de l’oca, la vida té
les regles marcades, però
confiem que el dau ens siga
favorable
Erri de Luca ens proposa un joc literari que
confirma la seua mestria narrativa i el
profund alé poètic de la seua prosa. Com
en el tauler de l’oca, les regles de la partida
estan predeterminades i tothom sap quin
és el seu destí, encara que els daus
condicionen la fortuna de cada tirada,
encara que la vida ens done una darrera
oportunitat de fer balanç, davant dels vius i
dels morts, del que va ser i del que hem
imaginat.

Títol: La volta de l’oca
Autoria: Erri de Luca
Col·lecció: L’Eclèctica
Edat: a partir de 16 anys
Rústega amb solapes / 15 cm x 23,2 cm
160 pàg. / 19,95 €
Altres títols d'Erri de Luca:

Primer llibre que recull
narracions inèdites
d’Isabel-Clara Simó
després de la seua mort
l’any 2020
Irreverent,
irònica,
divertida,
desvergonyida i sempre brillant:
així es mostra Isabel-Clara Simó
en aquest recull de contes, que
arreplega els relats que va
escriure en la darrera etapa de la
seua trajectòria. En presentem
vint-i-quatre d’inèdits procedents
de l’arxiu personal de l’autora,
redactats al mateix temps que
publicava Prime time. Irreverències,
el llibre d’on procedeix la resta de
textos d’aquest recull.

Títol: L’inesperat i altres contes
Autoria: Isabel-Clara Simó
Col·lecció: L’Eclèctica
Edat: a partir de 16 anys
Rústega amb solapes / 15 cm x 23,2 cm
208 pàg. / 19,95 €
Altres títols de la sèrie:
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La sèrie Els llibres
d’Isabel continua
engrandint amb El meu
germà Pol
Aquesta novel·la, XIX Premi de
Novel·la Ciutat d’Alzira, ens
transporta a un món de
sensacions contradictòries on
es barregen amb força l’amor,
el
desamor,
l’amistat,
la
confiança, la traïció, la por,
l’autoestima i les ganes de
viure en llibertat per damunt
de les convencions socials.

Títol: El meu germà Pol
Autoria: Isabel-Clara Simó
Col·lecció: Trànsit
Edat: a partir de 14 anys
Rústega amb solapes / 15 cm x 22,2 cm
176 pàg. / 12,50 €

Altres títols de la sèrie:

L’Agència Kronos et necessita
de nou
Qui va descobrir realment Amèrica? A
l’Agència Kronos sospiten que els vikings
foren els primers que van xafar el nou
continent. Les sagues nòrdiques així ho
suggereixen i els arqueòlegs de l’Agència
han trobat una pista soterrada. Hi ha
rumors sobre un rei nòrdic que va amagar
un tresor. La teua missió és aclarir el
misteri! Però ves amb compte, un error i
podries no tornar-hi!
Títol: Missió Drakar
Autoria: Jacobo Feijóo
Il·lustracions: Martín Rodríguez
Col·lecció: Agència Kronos. Tu decideixes la
història
Edat: a partir de 10 anys
Flexibook / 15 cm x 22,2 cm
144 pàg. / 11,95 €

Coneixes la web de l’Agència Kronos?
Entra i participa en el concurs de
dibuix per a aparéixer en la sisena
entrega de la col·lecció.
Desca
rrega'
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Títol: Pinotxo
Autoria: Carlo Collodi
Il·lustracions: Marc Bou
Col·lecció: El Micalet Galàctic
Edat: a partir de 8 anys
Rústega sense solapes / 15 cm x 22,2 cm
80 pàg. / 9 €

Un clàssic que no passa de
moda
Com va ser que un titella es va
convertir en un xiquet de veritat?
Quina extraordinària peripècia va
superar per a aconseguir-ho? Aquest
clàssic de la literatura ens transporta a
un món de fantasia i aventures,
protagonitzades per Pinotxo i la resta
de personatges, com ara Gepetto, la
Fada Blanca o Pep Trellat.

Altres títols de la col·lecció:

Descobreix els costums
extraordinaris que ens
caracteritzen
Mique Beltrán, un dels nostres
artistes més destacats, ens
descobreix amb precisió històrica i
molt d'humor els secrets millor
guardats de la nostra cultura festiva.
Títol: L'alegria de viure. Festes i
costums valencians
Autoria: Mique Beltrán
Il·lustracions: Mique Beltrán
Col·lecció: Descobrint el mó́n
Edat: des de 8 anys
Cartó / 22 cm x 26,5 cm
40 pàg. / 13,95 €

Una guia per a fer del món
un lloc millor
El canvi climàtic, les noves
tecnologies, una societat
accelerada... El món està canviant i
tu pots salvar-lo. Com? Amb
l’amabilitat com a arma.
Títol: 10 idees per a salvar el món
amb el poder de l’amabilitat
Autoria: Eleonora Fornasari
Il·lustracions: Clarissa Corradin
Col·lecció: Descobrint el mó́n
Edat: des de 8 anys
Cartó / 22 cm x 26,5 cm
40 pàg. / 14,95 €

Altres títols de la col·lecció:

Guanyador del Premi Algar
de Literatura Infantil
Aquesta història és un conte sobre una
cadena de favors plena d’humor i
sorpreses. El Sr. Gat es pensava que no
el volia ningú, fins que un dia va canviar
la por i la desconfiança per la voluntat
d’ajudar i comprendre els altres.
Títol: Una carta
Autoria: Irene Verdú
Il·lustracions: Verònica Aranda
Col·lecció: Àlbums il·lustrats
Edat: a partir de 4 anys
Cartó / 21,5 cm x 29 cm
32 pàg. / 16,95 €

Altres guanyadors del Premi Algar:

Després de l'èxit de
Fins que ens puguem
abraçar...
Després de tant de temps,
l’Eriçó no podia aguantar més
sense abraçar la seua amiga la
Tortuga, però no la troba en
cap lloc. On es deu haver
clavat?

Títol: Com més llarga és l’espera, més forta
és l’abraçada
Autoria: Eoin McLaughlin
Il·lustracions: Polly Dunbar
Col·lecció: Àlbums il·lustrats
Edat: des de 5 anys
Cartó / 24 cm x 24 cm
32 pàg. / 16,95 €

Altres títols de la col·lecció:

Un llibre per a descobrir des
de dins allò que ens envolta
Descobreix de la mà del gos Bru què hi ha
dins d’una caravana, d’un iglú o fins i tot,
d’un vaixell pirata. Un llibre que estimula
la curiositat i el llenguatge a l’estil d'un
diccionari visual.
Títol: Què cap ací dins?
Autoria: Magda N. Garguláková
Il·lustracions: Federico Bonifacini
Col·lecció: Descobrint el món
Edat: a partir de 3 anys
Cartó / 21,5 cm x 24 cm
40 pàg. / 11,95 €

Títol: El meu primer llibre d’emocions
Autoria: Radka Pírko
Il·lustracions: Ekaterina Gaigalova
Col·lecció: Cartó
Edat: a partir de 3 anys
Cartó / 21 cm x 21 cm
12 pàg. / 10,95 €

Títol: Anem al rescat!
Autoria: Lenka Chytilová
Il·lustracions: Ekaterina Gaigalova
Col·lecció: Cartó
Edat: a partir de 3 anys
Cartó / 21 cm x 21 cm
12 pàg. / 10,95 €

Dos nous llibres de cartó per a aprendre llegint
Al febrer publiquem aquests dos llibres de cartó per a primers lectors i lectores. En
el primer s’utilitza el primer dia d’escola per a parlar sobre les emocions i aprendre a
gestionar-les. En el segon es parla sobre aquells professionals que es dediquen a
salvar i protegir els altres.

Una història sobre bullying i superacio
El Tamtam ha estat sempre el marginat
de la classe. Bé, ell i el seu amic Armand,
que encara és més pringat que ell. El
pitjor malson de tots dos nois és en
Riqui, el dolent «oficial» de la classe de
6è, que de fet és ben poca cosa i no
acoquinaria ningú si no anés sempre
acompanyat d’en Pim i en Pam, els seus
goril·les. Però això comença a canviar el
dia que el Tamtam es comença a
convertir en l’HAC.

Títol: HAC
Autoria: Joan Bustos
Il·lustracions: Luis Bustos
Col·lecció: La formiga
Edat: a partir de 10 anys
Rústega sense solapes / 13 cm x 20,5 cm
112 pàg. / 9,2 €
Altres títols de la col·lecció:

Una novel·la en vers rimat que explica
el recorregut vital del protagonista
El penjat juganer és un ésser singular i
solitari que, de tant en tant, es presenta
en la literatura adoptant edats, gèneres i
tarannàs ben diversos. L’exemplar
protagonista d’aquesta novel·la en vers
rimat és un noi que va començar a viure
intensament a final del segle passat, i
que de segur que avui recorda amb
enyor aquells dies de sotracs i
efervescències que ja anaven modelant
el jan que havia de ser.
Títol: El joc del penjat
Autoria: Josep Pedrals
Il·lustracions: David de las Heras
Col·lecció: L’Arca
Edat: a partir de 16 anys
Cartó / 15 cm x 23,2 cm
152 pàg. / 12,95 €

Altres títols de la col·lecció:
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De l’autora d’Amor en cas
d’emergència
Un llibre que parla d'alçar el cap malgrat
tot, de tirar endavant malgrat tot, de
sobreviure i de sortir-se’n. Tot canvi
radical provoca unes víctimes, fins i tot
una revolució pacífica. Daniela Krien ens
ofereix un testimoni literari del destí
d’una generació en aquest fresc coral
d’unes vides que van perdre l’equilibri en
un punt d’inflexió històric.

Títol: La vall del Mulde
Autoria: Daniela Krien
Col·lecció: Més Llibres
Edat: a partir de 16 anys
Rústega amb solapes / 14 cm x 22 cm
176 pàg. / 18,95 €

Una novel·la sorprenent sobre una
vida molt diferent de la nostra
La novel·la explica el destí de la
Tayatitaawa,
una
jove
ameríndia
d’Arizona. El poble hopi viu des de fa
segles en un altiplà àrid, en unes
condicions de pobresa extrema. A través
de la recerca d’una jove òrfena que, en
néixer saluda el Sol tot rient, se’ns revela
la bellesa d’aquest món que es troba als
antípodes del nostre.
Títol: Vaig néixer contenta a Oraibi
Autoria: Bérengère Cournut
Col·lecció: Més Llibres
Edat: a partir de 18 anys
Rústega amb solapes / 14 cm x 22 cm
248 pàg. / 19,95 €

Troba més informació sobre les
nostres novetats en:
llibreries.bromera.com
llibreries.animallibres.cat

