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Ravals

Montserrat Morera Escarré
978-84-1358-360-0
280 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
Ambientada en un llarg lapse de temps,
que culmina en els atemptats de 2017,
Ravals afronta les transformacions
urbanístiques i socials d’aquest barri, però,
per damunt de tot, aporta una visió honesta
de les persones que l’habiten i l’habitaran,
sense falses nostàlgies ni ingenuïtats de
futur, sempre canviant, com la vida mateixa.

«Estic segur que Ravals formarà part
de les obres de referència de la
literatura barcelonina i, espero i desitjo,
de la catalana i de la universal»
P ere M artí i B eltran , escriptor

Els dies sense fi
Jaume Benavente
978-84-1358-359-4
208 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»

Després de maig, abans de
l’estiu
Jovi Lozano-Seser
978-84-1358-380-8
176 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
premi enric valor de novel · la

Una novel·la com un riu, que
emergeix de la pròpia experiència
de l’autor quan es contagia de
coronavirus al començament
de la pandèmia i ha de ser
ingressat juntament amb la
dona. Recuperats, contemplen
astorats l’estranya rutina que
imposa el confinament.

A les portes de la jubilació,
Àngels torna a Ondara després
de més de mitja vida a la capital
del Túria. Malauradament,
l’últim tram de la seua vida
serà molt diferent a allò que
esperava.

Pavana per a un infant difunt
Vicent Enric Belda
978-84-1358-377-8
272 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»

CIÓ
EDI ADA
LI
AMP

premi valència de narrativa

La persistència dels roures
Sebastià Carratalà
978-84-1358-370-9
272 pàg. / 20,95 €
Col·lecció «L’Eclèctica»
premi isabel - clara simó

Novel·la policíaca ambientada
en el període de la Renaixença
valenciana. Uns xiquets morts
amb evidents signes de
violència apareixen a la vora
d’una séquia. Qui s’hi amaga
hàbilment darrere?

Alfredo Roure, banquer
implacable, se sent vell i malalt.
La perspectiva del final es
converteix en una tragèdia
per a algú que ha dedicat la
vida a fer prosperar els negocis
familiars a qualsevol preu.

Ser Joan Fuster. Una lectura
iniciàtica
Joan Fuster
ANY R
978-84-1358-366-2
TE
FUS
200 pàg. / 12,95 €
Col·lecció «Trànsit»

Curial i Güelfa
Enyego d’Àvalos (atribuït)
978-84-1358-342-6
272 pàg. / 12,95 €
Col·lecció «Els Nostres Autors»

Reedició de l’antologia original
amb un epíleg actualitzat. Una
obra pensada per a provocar
la reflexió sobre la influència
de la publicitat i els mitjans
de comunicació, la justícia, la
llibertat i l’ecologisme, sempre
amb un estil àgil, directe i, molt
sovint, sarcàstic i polèmic.

SIÓ
VER ZADA
IT
UAL
ACT

Versió actualitzada d’una de les
novel·les cavalleresques més
fascinants de la nostra literatura.
L’autor a qui ara s’atribueix ens
narra una apassionant història
d’amor i ens endinsa en el món
de l’edat mitjana, una època en
què hi havia cavallers reals que
intentaven imitar els herois de
les novel·les.

ANY R
TE
FUS

Mise in abyme
Tatiana Hidalgo-Marí
978-84-1358-379-2
72 pàg. / 16,50 €
Col·lecció «Bromera Poesia»

L’illa de Henderson
Albert Garcia Elena
978-84-1358-378-5
56 pàg. / 16,50 €
Col·lecció «Bromera Poesia»

premi valència nova de poesia

premi valència de poesia

El poemari homenatja autors
clàssics com Vicent Andrés
Estellés, Baudelaire i Miquel
Martí i Pol en un camí
introspectiu pel desamor i per
la luxúria de la desgràcia, la
incomprensió del temps, de
l’amor i del mateix sentit de la
vida.

L’autor reflexiona i ironitza,
de vegades, sobre la
contemporaneïtat i tot el que
en deriva des d’una perspectiva
crítica: les experiències vicàries,
la hiperdigitalització de les
nostres vides, de les nostres
rutines o la superficialitat en què
ha caigut la societat.

El tocadiscos de Joan Fuster
Pau Alabajos
978-84-1358-367-9
88 pàg. / 11,95€
Col·lecció «Bromera Teatre»

L’abraçada dels cucs
Paula Llorens
978-84-1358-361-7
80 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «Bromera Teatre»

Un trencaclosques de
pensaments, aforismes i
dissertacions que serveixen
com a base per a una entrevista
fictícia protagonitzada per
l’assagista de Sueca i una jove
periodista amb qui dialoga sobre
la importància de la Nova Cançó.

Miquel, un professor de literatura
amant de Larra que no suporta
els seus alumnes, desperta en la
mateixa habitació d’hospital que
Clara, una jove que ha oblidat
com somriure. Els dos detesten
la seua vida i el món en general;
per això, volen eixir d’allí per tal
d’acabar el que van deixar a mig
fer: suïcidar-se.

La pedregada
David Sánchez Pacheco
978-84-1358-371-6
168 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «Bromera Teatre»

Ayrin de les Alcusses
Teresa Broseta
978-84-1358-352-5
224 pàg. / 10,95 €
Col·lecció «Esguard»

Una obra de teatre sobre
transsexualitat, amor i tolerància
que analitza les actituds
homòfobes innates que encara
es poden percebre en la societat
actual. Una història personal,
sincera i amb un toc d’humor
que no deixarà indiferent
l’espectador.

Ayrin, acompanyada dels seus
avantpassats, explicarà la història
de la Bastida de les Alcusses, un
antic assentament al cim d’un
turó situat al terme de Moixent,
considerat un dels principals
poblats ibèrics del País Valencià.

El secret del contacontes
Ximo Cerdà
978-84-1358-376-1
216 pàg. / 12,95 €
Col·lecció «Esfera»

La sacerdotessa de
Mesopotàmia
Josep Antoni Fluixà
Il·l. Mar Silvestre
978-84-1358-353-2
128 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «Àmbits»

Devid Ebers viu a la ciutat
embruixada de Boira amb
son pare. En el seu camí per
a trobar-se amb ell mateix
s’embarcarà en un perillós
descens cap als racons més
foscos i recòndits de la ciutat.
Una aventura fantàstica sobre la
memòria i la identitat.

A Mesopotàmia, un dels bressols
de la civilització, es desplega
una trama d’ambició i traïcions
protagonitzada per Enheduanna,
una dona que, entre altres coses,
es convertiria en la primera
escriptora coneguda de la
història.

Els monstres de la vall
David Navalón
Il·l. Laura Díez
978-84-1358-364-8
104 pàg. / 9,95 €
Col·lecció «El Micalet de Por»

L’últim monstre
Joan de Déu Prats
Il·l. Kim Amate
978-84-1358-358-7
64 pàg. / 9,50 €
Col·lecció «El Micalet Galàctic»

Mireia, Carles, Àngel i Toni
viuran, en la seua pròpia pell,
quatre llegendes populars
valencianes terrorífiques. Misteri
i acció en una novel·la en què la
bubota, la Quarantamula i altres
éssers màgics de l’imaginari
valencià tenen molt a dir!

El monstre verd i pelut del vell
molí ja no espantava ningú. No
perquè ja no fera por, que va! El
problema era que al poble ja no
vivia ningú. Si volia continuar
fent de monstre, no li quedava
altre remei que anar-se’n a viure
a la ciutat...

Les noves històries dels dinosaures
Arnaud Plumeri
Il·l. Bloz
978-84-1358-322-8
56 pàg. / 12,95 €
Col·lecció «Descobrint el Món»

Les extraordinàries
històries dels
dinosaures
Arnaud Plumeri
Il·l. Bloz
978-84-1358-163-7
Col·lecció
«Descobrint el Món»

Les extraordinàries
històries dels insectes
Christophe Cazenove i
François Vodarzac
Il·l. Cosby
978-84-1358-164-4
Col·lecció
«Descobrint el Món»

Les extraordinàries
històries dels animals
marins
Christophe Cazenove
Il·l. Jytéry
978-84-1358-165-1
Col·lecció
«Descobrint el Món»

Còmics divulgatius plens d’humor, animals i
informació interessant!

En aquesta ocasió, el paleontòleg Indino
Jones explorarà els diferents jaciments
de la península Ibèrica i el sud de França.
Un còmic ple d’humor, dinosaures i
informació interessant!

Experimentem! Il·lusions òptiques
978-84-1358-357-0
Experimentem! Electricitat i magnetisme
978-84-1358-354-9
48 pàg. / 14,95 €
Fosforo
Il·l. Rossella Trionfetti
Col·lecció «Descobrint el Món»
Una sèrie de llibres que proposa als
futurs científics i científiques experiments
apassionants i fàcils de dur a terme
amb les instruccions de dos simpàtics
personatges: el Professor i Greta, la Robot.

Ens ho passem bé aprenent...
...ciència
978-84-1358-336-5
M
STE

...tecnologia
978-84-1358-337-2
...enginyeria
978-84-1358-338-9
...mates
978-84-1358-339-6
Daco’s Confetti
Il·l. Federica Fabbian
24 pàg. / 15,95 €
Col·lecció «Descobrint el Món»

Com ser tan polit
com un drac!
Štĕpánka Sekaninová
Il·l. Veronika Zacharová
978-84-1358-300-6
26 pàg. / 14,95 €
Col·lecció «Descobrint el Món»
Aprén a llavar-te les mans,
menjar saludablement, fer
esport o raspallar-te les dents
amb el drac més polit de tot
el regne! Un llibre de cartó
amb què els més menuts
consoliden rutines saludables
el més prompte possible.

Naveguem junts!
Gemma Armengol
Il·l. Òscar Julve
978-84-1358-356-3
24 pàg. / 6,95 €
Col·lecció «Els Animals del Jardí»
La colla de la marieta Antonieta ha anat
de pícnic a la vora del riu. S’hi està tan bé,
que se’ls acut eixir a navegar. La vella i sàvia
aranya Pilar sap fer un caiac, però Antonieta
diu que no els cal ajuda. Se’n sortiran?

Uuuhh! Un fantasma!
Ricardo Alcántara
Il·l. Montse Tobella
Majúscules:
978-84-1358-373-0
Majúscules + lligada:
978-84-1358-372-3
24 pàg. / 9,30 €
Col·lecció «Berta i Blai»
Acompanya els germans Berta i
Blai en la seua nova aventura!
Arrepleguem!
Rocio Bonilla
978-84-1358-256-6
20 pàg. / 10,95 €
Col·lecció «Llibres de Cartó»
Babymoni s’ho ha passat d’allò
més bé jugant, però ara toca
arreplegar els joguets. Tots tots,
que no ens en podem deixar
cap ni un!

Què et passa, bebé?
Bea Taboada
Il·l. Dani Padrón
978-84-1358-295-5
24 pàg. / 12,50 €
Col·lecció «Llibres de Cartó»
La protagonista d’A voltes la
mare té el cap ple de trons cuida
la seua germaneta menuda, que
no para de plorar. Deu tindre
trons i núvols al cap?
Els animals (menuts)
també es tiren pets
Ilan Brenman
Il·l. Ionit Zilberman
978-84-1358-368-6
20 pàg. / 12,95 €
Col·lecció «Llibres de Cartó»
Laura pregunta a son pare si els
animals menuts també es tiren
pets. Sí, i poden ser molt pudents!
L’elefantet es tira pets grossos, la
formigueta pets menudets...

NOVEL·LA GRÀFICA
Filstrup
Jaume Copons
Il·l. Òscar Julve
978-84-1358-355-6
232 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «La Tira»

Novel·la gràfica gamberra i amb molt d’humor negre
En totes les famílies hi ha una ovella negra, però què
passa quan en una família d’ovelles negres n’ix una
de blanca? Aquesta ovella és Linus, el fill honrat d’una
família de lladres i estafadors com cal.

Els Robotots i l’hidra de Lerna
978-84-1358-267-2
Els Robotots i la ciutat del rei Augies
978-84-1358-272-6
Oriol Canosa
Il·l. Jordi Sunyer
144 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «La Tira»
A
NOV E
I
SÈR

Humor espacial i ciència-ficció!
A través de les aventures interestel·lars
dels Robotots, els lectors descobriran el
mite dels dotze treballs d’Hèrcules.

ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Quan esclata la tronada
Bea Taboada
Il·l. Dani Padrón
978-84-1358-387-7
24 pàg. / 16,95 €
A voltes, una tempesta d’emocions m’emboira el cap. La mare
diu que aquestes tempestes arriben de sobte i que poden
portar núvols, pluja i trons. Sembla impossible frenar-les. Però
la mare, que a vegades també té el cap ple de trons, sap molt
bé com em sent i què puc fer.
Un relat per aprendre a gestionar les rebequeries i els
sentiments negatius des de l’estima i l’empatia.

MI
PRE IC
ENR ES
B
SOL

Durant 1.825 dies seguits, Narcís ha repetit el mateix número
en el circ... i ja no pot més! Ha decidit escapar-se’n, però els
plans per a aconseguir-ho no semblen eixir bé. I si el que li
falta és, simplement, una mica més d’autoestima?

La fuga
Cristina Oleby
Il·l. Pablo Pino
978-84-1358-350-1
24 pàg. / 16,95 €
Col·lecció «Àlbums Il·lustrats»
Premi E nric S olbes

Jordi du els cabells llargs
Paloma Muiña
Il·l. Anna Clariana
978-84-1358-365-5
32 pàg. / 16,95 €
Col·lecció «Àlbums Il·lustrats»
F inalista P remi E nric S olbes
Jordi vol tindre els cabells llargs, com la princesa que tira la
seua melena per la finestra del castell. A sa mare li pareix
una bona idea, però a la seua iaia no li fa gens de gràcia...
Un relat imaginatiu sobre la constitució de la identitat.

NOVEL·LA GRÀFICA

Claus
Jacobo Feijóo
Il·l. Martín Rodríguez
978-84-1358-351-8
112 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «La Tira»
Misteri, vampirs
i xarxes socials
Vampira i influencer del
moment, Carmilla es dedica
a ensenyar la roba que
porta en les xarxes socials.
Acompanyada per un científic
metòdic i un porc vietnamita,
s’endinsarà en una fantàstica
aventura per a salvar una de
les seues seguidores més fidels.

A
NOV E
I
SÈR

Missió Transsilvània
Jacobo Feijóo
Il·l. Martín Rodríguez
978-84-1358-344-0
144 pàg. / 11,95 €
Col·lecció «Agència Kronos»
Especial Halloween!

Amb la col·laboració de:

www.bromera.com

@Bromera

Av. Areners, s/n (Pol. El Pla)

@bromera

Ap. de correus 147

@bromeraed

46600 Alzira

Edicions Bromera

Tel. 962 402 254

bromera@bromera.com

Portada: coberta del llibre Els dies sense fi

L’Agència Kronos et necessita
per a una nova missió. El teu
company Oriol ha sigut
segrestat pel comte Dràcula i
hauràs de viatjar en el temps
per a enfrontar-te a un grapat
d’éssers terrorífics. Brrrr!

