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Yvonne Hergane / Christiane Pieper
La Banda dels Cinc
Una història sobre deu menuts entremaliats, amb rimes enginyoses i il·lustracions d’allò més divertides. La primera
historieta per a les DUES manetes!
ISBN: 978-84-16003-43-3
23 x 17,6 cm, cartró dur, 26 pàgs., 14,5 €

Birte Müller
Planeta Willi
En Willi ve d’un altre planeta per això
quan va néixer va tenir problemes per
respirar i per alimentar-se. Tampoc
li va ser fàcil adaptar-se a les nostres
costums, per sort, els seus pares el van
ajudar a sentir-se a gust entre nosaltres.
ISBN: 978-84-16003-39-6
26,7 x 22 cm, cartoné, 36 pàgs., 15 €

Élisa Géhin
Els cucs de terra mengen cacauets
Fa molt de temps gats es menjaven els ocells que
es menjaven els cucs que menjaven cacauets.
Fins que un dia, un cuc molt enfadat va decidir
menjar-se un gat...
Una hilarant història sobre la cadena alimentària
i sobre el trist destí dels cucs.

Lilli Messina
L’avi i en Pep
En Pep es diverteix empipant l’avi però
l’avi també en sap, d’empipar, i fa l’orni.
ISBN: 978-84-16003-37-2
23 x 26 cm, cartoné, 32 pàgs., 14 €

ISBN: 978-84-16003-45-7
17 x 24 cm, cartoné, 40 pàgs., 13 €

Susana Gómez Redondo/ Armand
Heli amb hac
L’arribada de l’Heli a la terra provoca curiositat i inquietud a la seva germana, que no
pot evitar estar gelosa d’aquest intrús que li
pren part de les atencions.
ISBN: 978-84-16003-47-1
21,5 x 28 cm, cartoné, 40 pàgs., 15 €

Alba Salvador Llopis/ Ignasi Blanch
La cançó de les balances
Hi havia una vegada un rei que cada
matí comptava i recomptava totes les
seves possessions des de la finestra
del castell. A ell només l’importava el
preu de les coses, però no la felicitat
de la gent. Conte infantil inspirat en la
Cançó de les balances.
ISBN: 978-84-16003-50-1
27,5 x 24 cm, cartoné, 36 pàgs., 15 €

Sonja Bougaeva
Per què la senyora M. es va tornar tan
malcarada...i com és que ara és tant
simpàtica
La senyora M. odia tothom, especialment
la mainada, però una vivència al parc li
portarà records que la faran reconciliar-se
amb el món.

Agnès de Lestrade / Nono K.
Un indi al meu jardí
Un dia el pare de la Mia munta un tipi al jardí, es vesteix d’indi i diu que pertany a la tribu dels walla-walla.
La Mia no sap com afrontar aquesta nova situació.
ISBN: 978-84-16003-41-9
12 x 18 cm, rústica, 48 pàgs., 7,5 €

ISBN: 978-84-16003-26-6
21 x 21 cm, cartoné, 32 pàgs., 12 €

Roser Rimbau / Trill
Quan l’home més fort del món agafa el
telèfon, tothom el confon amb la tieta
Encarna
L’home més fort del món s’ha d’enfrontar
cada dia a les limitacions que li imposen
l’edat i l’alçada.
ISBN: 978-84-16003-26-6
21 x 21 cm, cartoné, 32 pàgs., 12 €

Cesc Noguera / Raül Gesalí
La senyora Maria
La senyora Maria viu al carrer i a l’estiu busca l’ombra
d’uns plataners en una plaça. Un dia l’Ennatu sent
un bram estrany al parc i decideix esbrinar d’on ve.
ISBN: 978-84-16003-04-4
15 x 18 cm, rústica amb solapes, 48 pàgs., 8 €

Roser Ros / Francesc Rovira
La Quima ha perdut la son
La Quima no aconsequeix adormir-se tot i que els
seus pares li demanen de mil maneres.
ISBN: 978-84-16003-34-1

Zaza Pinson / Laure Monloubou
La mama ara ve...
A la Lisa li fa por que la seva mare, tant
despistada com és, s’oblidi d’anar a
recollir-la a l’escola.
ISBN: 978-84-16003-31-0
28,5 x 22,5 cm, cartoné, 32 pàgs., 15 €

La Quima juga amb la seva ombra
La Quima surt a passejar i veu que hi ha una
cosa que la segueix a tot arreu, la seva ombra.
Relats acompanyats d’un poema i propostes
d’activitats.
ISBN: 978-84-16003-32-7
15 X 18 cm, rústica amb solapes, 32 pàgs., 6,5 €

Hi ha gent insatisfeta amb la seva aparença,
que preferiria tenir els cabells arrissats o els
ulls blaus, ser més alta... Aquests desitjos poden ser tan variats com persones i gustos hi ha.

Jennifer Berne/ Keith Bendis
En Calvin no sap volar
La història d’un ocell lletraferit
Una faula per no oblidar que els llibres són importants, però que hi ha
coses que no s’aprenen només dels
llibres.

ISBN: 978-84-16003-22-8
20 x 25 cm, cartoné, 36 pàgs., 14 €

ISBN: 978-84-16003-24-2
25 x 25 cm, cartoné, 36 pàgs., 15 €

Nadia Budde
Tal com ets, ets el millor!

Brigitte Raab / Manuela Olten
Mama, no puc dormir
De vegades passa que és completament
impossible agafar el son. Però quina és
la millor posició per dormir?
Cada animal en te una de diferent.

Susana Gómez Redondo
Anna Aparicio Català
Rebequeries
Un conte sobre els desitjos, les frustracions
i les emocions desbocades; i sobre la importància de comunicar-se i saber escoltar.

ISBN: 978-84-16003-21-1
27 x 25 cm, cartoné, 32 pàgs., 15 €

ISBN: 978-84-16003-11-2
21,5 x 26 cm, cartoné, 36 pàgs., 14 €

Mar Benegas / Mariona Cabassa
Menja-t’ho tot
Un conte sobre l’eterna batalla del
menjar, i sobre la necessitat de mesurar
bé les nostres paraules i, sobretot, les
nostres ordres.
ISBN: 978-84-16003-19-8
26 x 24 cm, cartoné, 32 pàgs, 14 €

David Acera/ Nanu González
La tortuga Totvabé
La rutina diaria porta la tortuga Totvabé
a recórrer cada dia la seva illa buscant
figues de moro. Res la distreu, fins que
arriba un nàufrag afamat.
ISBN: 978-84-16003-17-4
26 x 24 cm, cartoné, 36 pàgs, 14 €

Alexandra Maxeiner / Anke Kuhl
Que bo!
Sobre plats deliciosos, cuinats fastigosos, estofats olorosos, menjars flatosos, entrepans
asortits i altres menjars exquisits
Un diverit recorregut per la diversitat de
costums alimentaries que hi ha al món.
ISBN: 978-84-16003-07-5
21,5 x 26 cm, cartoné, 32 pàgs., 15 €

Sean Taylor / Hannah Shaw
Ens enlairem!
Els animals estan tan tips de la brossa i la brutícia de la granja del senyor Pujol que s’empesquen un pla per acabar amb aquesta situació.
ISBN: 978-84-16003-08-2
24,5 x 28 cm, cartoné, 32 pàgs., 14 €

Moni Port
El llibre valent
Un llibre imprescindible per abordar amb els
petits l’origen de les nostres pors de manera
oberta i enriquidora: per a què serveixen, com
podem conviure amb elles i, sobretot, què significa en realitat ser valents.
ISBN: 978-84-16003-00-6
18,5 x 18,5 cm, cartoné, 112 pàgs., 19,5 €

Estela Antín / Paco Martínez
Humbert, el centpeus
L’Humbert sempre arriba tard i els seus
amics comencen a estar tips de tant esperar-lo. La raó de la tardança està relacionada amb la seva morfologia. ¿Algú pot
fer-se una idea de com costa cordar-se un
centenar de sabates?
ISBN: 978-84-92696-98-7
17 x 17 cm, cartoné, 32 pàgs., 9,5 €

Fran Pintadera / Javier Gutiérrez
Mart, l’elefant d’un altre planeta
Una cinta rosa lligada en una pota recorda
a en Mart cada dia que no s’ha de descuidar d’alguna cosa important.
ISBN: 978-84-16003-02-0
17 x 17 cm, cartoné, 32 pàgs., 9,5 €

Estela Antin
On m’amago?
Un elefant s’escapa del circ, s’allunya
tan ràpid com pot i necessita desesperadament passar desapercebut.
Però, on amagar-se?
ISBN: 978-84-16003-15-0
15 x 15 cm, cartró dur, 20 pàgs., 8 €

Estela Antin
Un conte molt avorrit per quedar-se
adormit
És de nit, tot està parat i tothom
descansa, o potser no? El pirata, el
gosset, la nena del cistell… tots dormen,
menys el mussol que té un ull obert.
ISBN: 978-84-16003-13-6
15 x 15 cm, cartoné, 20 pàgs., 8 €
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