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«Els prejudicis i rumors
impedeixen que es facin realitat
meravelloses oportunitats i amistats, i
són una font de tristesa.»
Janett Cernohuby, Bücherkarussell

La gateta de la nostra història s’ha
adormit i no vol que ningú la destorbi.
Quan obrim el llibre, ens convida a tancarlo de seguida i a deixar-la dormir en pau.
Però anar passant pàgines i veure com
reacciona davant el nostre atreviment pot
ser un bon al·licient...

El llobató camina avorrit i trist pel bosc. Busca
un amiguet per jugar. Però ja se sap la mala
fama que tenen els llops... Per això cap animal
dels que troba, ni l’esquirol ni la llebre ni el
guillot, hi vol jugar, perquè les seves mares els
ho han prohibit. Ara bé, la petita abella no té
por i el convida a jugar a fet i amagar. S’ho
Al cent re d acollida
hi
passen tan bé que els altres viuanimals
nod animals
poden
un drac pet itó que somia t robar
una llar. Però els dracs tenen punxes,
resistir la temptació de jugar
tots
plegats.
no són
gaire refinats
i embruten molt!
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Per això els gossos i els gats sempre
els passen al davant. Fins que
un dia es produeix el miracle
de l amor a primera vista.
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Ei, tu! Hola!
No deus pas voler obrir aquest llibre, oi?
És que a mi m’agradaria descansar.
Ni se t’acudeixi…!
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ES BUSCA CASA!

Per a la Leila,
la millor gata del món!

Wieland Freund / Tine Schulz
ISBN: 978-84-17383-01-5

Al centre d’acollida d’animals el petit drac
espera amb il·lusió que algú li ofereixi
una nova llar. Intenta cridar l’atenció dels
visitants amb les millors piruetes que sap
fer. Ara bé, els dracs punxen, no són gaire
elegants i ho embruten tot; per això el nostre
amic té poques possibilitats que l’adoptin. Un
dia, però, es produeix el miracle de l’amor a
primera vista.
www.takatuka.cat
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Fran Nuño • Anna Aparicio Català

àlbums

Fran Nuño
Anna Aparicio Català

El nostre circ potser no és el
millor circ del món, però és
el circ on millor ens
ho passem.

ISBN: 978-84-17383-12-1

www.takatuka.cat
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EL NOSTRE CIRC
Fran Nuño / Anna Aparicio Català

QUAN JO VAIG NÉIXER

Els artistes d’aquest circ comparteixen un
secret: malgrat els seus triomfs a l’arena, tots
somien fer altres números de l’espectacle. Al
pallasso li encantaria enfilar-se al trapezi, la
trapezista frisa per fer malabars, la malabarista
somia ser la dona bala i l’home bala voldria ser
equilibrista. Per sort, entre la troupe hi ha una
nena que també té un secret: li agradaria fer de
presentadora del circ. «I si muntem un circ on
cadascú pugui acomplir els seus somnis?», els
proposa.

Isabel Minhós Martins /
Madalena Matoso
«Quan jo vaig néixer, tot era nou. Tot era
per estrenar. Quan jo vaig néixer, no havia
vist res, ni el sol ni cap cara ni una flor. No
coneixia
ningú
emnou.
coneixia a mi.»
Quanningú
jo vaig ni
néixer,
tot era

Isabel Minhós Martins
Madalena Matoso

Tot per estrenar.

La vida és un descobriment continu que
comença amb el naixement. El narrador
d’aquest conte, un nen de mirada innocent
i fascinada pel món, ens explica tot el que
ha après de la vida i com n’és de meravellós
saber que cada dia en continuarà descobrint
una miqueta més.
ISBN: 978-84-17383-24-4
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Un conte circular amb pàgines perforades per
endevinar el personatge que cadascú desitja ser.
Aconsellat pel Pla Nacional de Lectura de Portugal
Menció especial del Jurat – Premi Nacional
d’Il·lustració de Portugal 2007
Finalista del 2n CJ Picture Book Festival de Corea
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24 x 24 cm, cartoné, 56 pàg., 17,5 €
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EL CRIT

DOLENT

Margarita del Mazo
/ Fernando Pérez Hernando

Lorenz Pauli / Kathrin Schärer

Un crit esgarrifós travessa la
nit. Al cor del bosc, un acovardit
comte Dràcula arriba en una
casa aïllada demanant auxili.
L’home que viu en aquesta casa
l’acull comprensiu. Al cap de poca
estona també hi arriben una
bruixa atemorida i, a continuació,
el llop ferotge, Frankenstein i el
ciclop. Tots plegats hi trobaran
refugi. Però, de quina criatura
horripilant fugen?

Els animals de la granja han decidit jugar
a fer entremaliadures per divertir-se. El
gos espanta el gall, la cabra es menja
les flors de l’hort i el porc fa veure que
tot sol s’ha acabat el que hi havia a la
menjadora. Però quan apareix un ratolí i
el gat diu que ara li toca a ell, tots tenen
por. El que no s’esperen és la reacció del
cavall, l’animal més bon jan de la granja
que, aparentment, aixafa el ratolí amb
la pota.

Un conte de monstres que no treu
la son.

Una història sobre els límits del bé i el
mal, sobre bones i males intencions, i
sobre el pes de les aparences.

n EL CRIT
ISBN: 978-84-17383-26-8
20 x 27 cm, cartoné, 32 pàg., 15 €

n DOLENT
ISBN: 978-84-17383-03-9
23 x 28 cm, cartoné, 32 pàg., 15 €

«El brillant equip format per Lorenz Pauli
i Kathrin Schärer ens ofereix àlbums
il·lustrats que destaquen per l’art i la
intel·ligència que contenen. Meravellós!».
Die Welt

Seleccionat entre els 100 millors llibres del 2017
pel Club del Llibre Juvenil d’Àustria
Seleccionat entre els 100 millors llibres del 2016
pel setmanari Die Welt
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UN CONTE PROPI.

LA PILOTA GROGA

HISTÒRIES PER ESCOLTAR I LLEGIR, HEROÏNES PER DESCOBRIR

Daniel Fehr / Bernardo P. Carvalho

LA CARTA

Els cinc contes que apleguem en aquest llibre es
basen en les vides de dones reals, que han lluitat
en diferents èpoques i regions del món per tal
que el nostre planeta es converteixi en un lloc
millor per a tothom.
A través d’aquests relats coneixerem la vida
de Harriet Tubman, que va ajudar a acabar amb
l’esclavitud als Estats Units d’Amèrica; la lluita
de Concepción Arenal a Espanya per aconseguir
que les dones poguessin anar a la universitat;
la increïble experiència de Gaura Devi i el
moviment Chipko, que van ajudar a frenar la tala
indiscriminada d’arbres a l’Índia; la història de
l’Àlia Muhammad Baqer que, durant la invasió
de l’Iraq, va aconseguir salvar la biblioteca de
Bàssora dels bombardejos, i el poder de l’art al
servei dels drets de les dones amb les Mujeres
Creando de Bolívia.
Un llibre il·lustrat, acompanyat d’un contacontes
amb banda sonora i una cancó, pensat per
acostar aquests personatges tan interessants
al públic més petit. Cada relat inclou una
minibiografia per conèixer les dones reals i
situar-les en el temps.

Roser Rimbau / Rocío Araya
Sèrie activistes
A partir de sis anys

A través d’aquests cinc contes coneixerem la vida de
Harriet Tubman, que va ajudar a acabar amb l’esclavitud
als Estats Units d’Amèrica; la lluita de Concepción Arenal
a Espanya per aconseguir que les dones poguessin
anar a la universitat; la increïble experiència de Gaura
Devi i el moviment Chipko, que van ajudar a frenar
la tala indiscriminada d’arbres a l’Índia; la història de
l’Alia Muhammad Baqer que, durant la invasió de l’Iraq,
va aconseguir salvar la biblioteca de Bàssora dels
bombardejos; i el poder de l’art al servei dels drets de les
dones amb les Mujeres Creando de Bolívia.

Pandora Mirabilia - Camila Monasterio - Irene Cuesta

UN CoNTe

UN CoNTe

La Pilota Groga

takatuka

Pandora Mirabilia y Camila / Irene Cuesta

Històries per escoltar i llegir,
heroïnes per descobrir

cd

78-84-17383-05-3

w.takatuka.cat

ISBN: 978-84-17383-09-1

La tormenta de arena le ha traído una
hoja de papel a Moussa. Contento, decide
hacerle un dibujo de Thille Boubacar a
su padre, que vive en el extranjero.

www.takatuka.cat

Pero en una sola hoja no cabe todo
el pueblo.

En Lluís i la Lluïsa han perdut una pilota i
per trobar-la s’hauran d’endinsar entre els
bastidors del llibre que els serveix de pista
de tenis. L’aventura els durà a tota mena
d’escenaris i els obligarà a passar pàgines
endarrere i endavant, seguint-ne el rastre.
Un llibre per jugar a perdre’s entre les seves
planes.
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22 x 26 cm, cartoné, 40 pàg., 15 €
Cubiertas LA CARTA_cast.indd 1

Selecció White Ravens 2018

06/02/18 10:49

Un full de paper que una tempesta de
sorra s’ha endut arriba a les mans d’en
Moussa. De seguida pensa a fer un dibuix
de Thille Boubacar per al seu pare, que
viu a l’estranger. Però en un full tot Thille
no hi cap... El nen fa un recorregut pel
poble senegalès on viu per decidir què vol
dibuixar.
n LA CARTA
ISBN: 978-84-17383-07-7
21,5 x 26 cm, cartoné, 40 pàg., 15 €
Selecció White Ravens 2018
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n UN CONTE PROPI. HISTÒRIES PER ESCOLTAR I LLEGIR,
HEROÏNES PER DESCOBRIR
ISBN: 978-84-17383-09-1
17 x 24 cm, cartoné, 64 pàg., 19,5 € (Sèrie activistes)
(inclou CD amb contacontes i cançons)

«Imprescindible revisió històrica que
recupera alguns dels noms que sovint
obliden els llibres de text de l’escola.»
Canal Lector

UN MAR DE PLÀSTICS
Blom * Wing Gabrielsen

Kirsti Blom / Geir Wing Gabrielsen

Kirsti Blom i Geir Wing Gabrielsen

Un mar de

Un mar de

ls
t

àlbums no-ficció

L’oceà s’està convertint en un abocador que afecta greument
la salut de la fauna i la flora marines. La història d’un fulmar
boreal, una au que habita les costes de l’Atlàntic Nord, es
converteix en el fil conductor que serveix per exposar les
conseqüències de l’ús massiu i irresponsable del plàstic, i la
necessitat de limitar-ne dràsticament el consum.
Amb un llenguatge senzill i uns gràfics molt il·lustratius,
el llibre també aborda les solucions tècniques que s’han
proposat i com les institucions i les persones poden
contribuir a evitar la contaminació que provoquen
els plàstics. Una espectacular selecció de fotografies
testimonia gràficament la bellesa del mar i els efectes de
l’acció humana.

LA VIDA AMOROSA DELS ANIMALS
Katharina von der Gathen / Anke Kuhl
«Hi ha bebès aranya? Els animals poden ser
gais? Les bèsties també tenen sexe?
Com copulen els elefants? I les serps,
com ho fan?»

n UN MAR DE PLÀSTICS
ISBN: 978-84-17383-18-3
19,5 x 25 cm, cartoné, 64 pàg., 16 €

n LA VIDA AMOROSA DELS
ANIMALS
ISBN: 978-84-17383-22-0
16,7 x 25 cm, cartoné, 152 pàg., 22 €

Els nens i les nenes es fan moltes preguntes sobre
la sexualitat dels animals. La pedagoga sexual
Katharina von der Gathen respon aquestes i altres
qüestions: els rituals de seducció i l’època de zel,
les diferents formes d’aparellament, l’embaràs i el
part, la cria i les diverses maneres de vida familiar
entre els animals. Les il·lustracions d’Anke Kuhl
complementen tota aquesta informació tan detallada
com si fos un llibre clàssic de ciències naturals, però
amb un toc comiquer i una bona dosi d’humor. Kuhl
ens delecta amb unes imatges meticuloses i unes
pàgines desplegables espectaculars.

Nominat al Premi de Literatura Infantil i Juvenil
d’Alemanya 2018, categoria no-ficció
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