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Leila     
MÍRIAM HATIBI     IL.L.: MÀRIAM BEN-ARAB

Estrella Polar      9788491376118     32 pàg.     12,95 €
A partir de 3 anys
La Leila té sis anys, els ulls molt grossos, els cabells arrissats 
i la pell bruna. No té germans, però té molts i molts amics a 
l’escola.
Una dolça història que ens ensenya que les diferències no 
existeixen i que els grans sovint tenen més prejudicis que els 
petits!

Cicatrius amb una altra historia     
MANUELA MONTOYA, ALBERT ARRAYÀS I JULIO ANTONIO BLANCO

Estrella Polar     9788491376156     48 pàg.     12,95 € 
A partir de 3 anys
Un tauró a qui li agrada d’allò més el plàncton de llaminadures, 
una fada molt valenta que pot convertir bruixes en erugues i dos 
astronautes que viatgen per l’espai a la recerca d’aventures...
En Bernat, la Manar, en Marc i  l’Adam,  quatre infants 
hospitalitzats, són els joves autors d’aquests contes, il·lustrats 
per Manuela Montoya, Julio Antonio Blasco i Albert Arrayàs, 
en què els protagonistes superen amb enginy, valentia i humor 
diversos contratemps que els deixen cicatrius.

Monstre Rosa     
OLGA DE DIOS

Estrella Polar     9788491377030     36 pàg.     13,95 €
A partir de 3 anys
El Monstre Rosa és diferent de tots els altres i, encara que això 
no li importi gaire, un dia decideix emprendre un viatge per 
buscar un altre lloc on viure. Travessarà muntanyes en bicicleta i 

és molt diferent i feliç.

Busca i troba les dents 
amb el Ratolí Pérez     
DD. AA. 

Estrella Polar     9788491370796     32 pàg.     11,95 €
A partir de 3 anys
En  Miki,  el  cosí  del  Ratolí  Pérez, vol organitzar l’exposició 
de dents més gran del món. Per això, el lector haurà d’ajudar 
el Ratolí Pérez a trobar les  dentetes  en  llocs  com  el  patí de 
l’escola, la biblioteca, el parc… Aconseguiran reunir totes les 
dents per a l’exposició?

Un bosc ple d'amor     
JORDI CUIXART     IL.L.: IGNASI BLANC

Estrella Polar     9788491378792     32 pàg.     12,95 €
A partir de 4 anys
En un bosc ple de vida, una oreneta intenta fer el seu niu, 
però un eriçó rondinaire el fa malbé cada vegada. Els altres 
animals del bosc, quan coneixen la situación, es concentren 

d’actitud.

Benvinguts a Cervellòpolis     
MATTEO FARINELLA

Estrella Polar     9788491375371     48 pàg.     12,95 € 
A partir de 5 anys
Explora el barris de Cervellòpolis amb la Ramona, una jove 
neurona que ha de decidir a què es dedicarà quan sigui gran.
Durant el viatge del tàlem al còrtex passant pel cerebel, 
l’amígdala i l’hipocamp, descobriràs quina funció té cada àrea 
del cervell: hi ha unes neurones que s’ocupen dels moviments, 
unes altres de les emocions, d’altres dels records... A quin 

NOVETAT

NOVETAT
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Et regalo el món     
CARMEN SALDAÑA     IL.L.: STACEY MCCLEARY

Estrella Polar     9788491376989     
32 pàg.     13,95 €
A partir de 3 anys
Quan vas néixer, em vas semblar tan 
especial, 

Et regalo el món, amb les bestioles al 
cau. 
Les àguiles que volen per un cel ben blau.
Els boscos, les muntanyes, els rius i els 
mars...
la natura meravellosa que ens sorprèn a 
casa pas.
I ara te’l vull ensenyar.
Una celebració de la vida i dels 
meravellosos regals que ens ofereix la 
natura.

Cullera de sopa     
CARME SOLÉ     

Estrella Polar     9788491378693     
96 pàg.     13,95 €
A partir de 3 anys
Un nen que crida els tripulants d’una 
barqueta, que són massa lluny, un 
aprenent de barber, una mona de 
Pasqua feta de coses bones i uns infants 
que juguen a casa són els protagonistes 
d’aquestes històries perquè els més 
petits aprenguin conceptes bàsics com 
«dins» i «fora», «a prop» i «lluny», «aquí» i 
«allà»...

Contes de la A a la Z     
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE

Estrella Polar      9788491373360     
192 pàg.     17,95 €
A partir de 5 anys
Un recull de contes que viatja per totes 
les lletres de l’abecedari. Deixa’t portar 
per aquests animalons i descobreix les 
aventures més divertides de totes les 
lletres!
Cada lletra de l’abecedari és el conte 
sobre un animal. 
Amb lletra lligada.

Els contes de 

Jaume Cabré
Estrella Polar     A partir de 6 anys

En Pere i el bosc     
IL.L.: JÚLIA SARDÀ

9788490576984      52 pàg.     15,95 € 
Un nen que es diu Pere ha sortit de casa seva de nit a la 
recerca del seu camió de bombers i s’ha endinsat al bosc. Uns 
quants animalons l’observen amb curiositat. Un mussol, un 
esquirol, un eriçó... Ell no se n’adona.
Què serà capaç de fer en Pere per recuperar el seu camió de 
bombers? Endinsa’t al bosc amb ell!

La Mariona i la Menjanits     
IL.L.: ROMINA MARTÍ

9788491373179     52 pàg.     15,95 € 
A la Mariona li agrada molt llegir. Avui està llegint un conte al 
seu gat, el Bitxo.
—Veus, Bitxo? Al país del conte no es fa mai de nit i la gent va 
perdent l’ombra.
—Mèu —fa el Bitxo.
—I resulta que com que no tenen ombra... es queden sense 
força. Mira quina cara de cansats que fan els que passegen pel 
parc... —diu la Mariona—. Oh, mira! Les garses sí que tenen 
ombra!

L'any del Blauet     
IL.L.: PEP BOATELLA

9788491377641     48 pàg.     13,95 €
Quan el Blauet va decidir deixar la selva i conèixer món, va 
haver d’aprendre molt sobre els costums del fred i de la calor al 
nostre país. A la selva, el temps sempre era el mateix, però aquí 
el pas de les estacions ho feia tot més emocionant i divertit!el pas de les estacions ho feia tot més emocionant i dive

tes de

CabréCabré
partir de 6 anys

€ 
de casaa ssevevaa dede nnititit a llla 
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Elena Favilli
Estrella Polar     224 pàg.     19,95 € 

A partir de 8 anys

Volum I
9788491373377
De Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel a 
Frida Kalo, d’Hipàtia a Michelle Obama, aquest llibre narra les 
vides extraordinàries de cent dones valentes i, a més, conté les 

astronautes, aixecadores de pesos, jutgesses, xefs... Cent 
exemples de determinació i audàcia per a les grans somiadores.

Volum II
9788491374978
Aquest llibre reuneix cent noves històries de dones 
extraordinàries de tot el món. Des de Beyoncé, passant per JK 

més importants de tot el món.
La selecció d’històries d’aquest segon volum ha estat realitzada 
amb les aportacions de la gran comunitat de lectors i lectores 
que #RebelGirls ha creat.

Dones de ciència     
RACHEL IGNOTOFSKY

Estrella Polar     9788491376323     128 pag.     19,95 € 
A partir de 10 anys

conegudes com Marie Curie i Jane Goodall, i d’altres no tan 
conegudes, com Rachel Carson, que ja a principis del segle XX 
va advertir sobre els efectes nocius dels pesticides en el medi 
ambient i de la creixent contaminació.
Aquesta col·lecció d’històries apassionants també inclou 

Històries per a nenes i nens 
extraordinaris     
AMANDA LI

Estrella Polar     9788491378716     124 pàg.     15,95 €
A partir de 10 anys
En aquest llibre trobaràs les històries de nens i nenes de tot el 
món que han superat adversitats, perseverat i triomfat.
Coneix l’activista que està liderant la lluita contra el canvi 
climàtic, el supervivent de l’atac d’un tauró o el noi que dedica 
la seva vida a defensar els drets dels nens… Segueix les seves 
petjades perquè per aconseguir coses extraordinàries, l’edat no 
és important!

El meravellós planeta Terra     
RACHEL IGNOTOFSKY

Estrella Polar     9788491378778     128 pàg.     19,95 €
A partir de 9 anys
Un viatge pel nostre planeta en què explorarem ecosistemes 

importància de la biodiversitat, els cicles de la natura i un munt 
de dades curioses i interessants.

El gran llibre dels mites grecs     
ERIC A. KIMMEL     IL.L.: PEP MONTSERRAT 

Estrella Polar     9788416519712     112 pàg.     12,95 € 
A partir de 8 anys
Benvingut al meravellós món dels mites grecs.
En aquest llibre trobaràs dotze de les històries més conegudes 
de la mitologia grega, relatades amb un llenguatge col·loquial 
i accessible per als lectors d’avui dia. Uns relats meravellosos 

il·lustracions.

NOVETAT NOVETAT

Contes de bona nit per a nenes
 rebels
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ACTIVITATS EN GRUP

Els llibres de 
Begoña Ibarrola     Visita www.genialment.cat i aprent amb les activitats i els reptes.

Estrella Polar     112 pàg.     11,95 €     
A partir de 7 anys

Genial Ment 
9788491373292

d’intel·ligència que tots els nens tenen!
El protagonista d’aquest llibre és Geni, un monstre genial! Té 
vuit colors, un per a cada intel·ligència, i li encanten els reptes!

d’una altra manera: no hi ha nens més intel·ligents que d’altres, 
sinó nens que posseeixen una intel·ligència o una altra en major 

de les vuit intel·ligències destaquen.

Genial Ment. Contes per a Genis
9788491375104
En aquest llibre acompanyaràs el Geni en una divertida aventura 
per descobrir les intel·ligències! Aquest monstre tan peculiar 
ens porta vuit contes il·lustrats en què els seus protagonistes 
van d’excursió a la granja escola i descobreixen perquè són uns 
veritables genis.

Genial Ment. Demostra que 
ets un Geni
9788491378099

també. En aquest llibre trobaràs 42 divertidíssims reptes per 
canviar el món. Perquè, sabies que tu i els teus amics podeu fer 
coses increïbles? Fabuloses! És clar que sí! No has d’esperar a 
ser més gran, amb aquest llibre pots començar ara mateix. T’hi 
apuntes?

La Lili i en Teo. La màgia de l’amistat     
MARIE KONDO     IL.L.: SALINA YOON

Estrella Polar     9788491379362     40 pàg.     15,95 €
A partir de 5 anys
Dos amics, un esquirol i un mussol, mentre juguen aprenen a ordenar 
el seu espai. Un preciós conte de Marie Kondo per als més petits 
de la casa.

  màgia de l’amistat   

g.     15,95 €

entre juguen aprenen a ordenar
e Kondo per als més petits 

NOVETAT
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Hola Ruby. L'aventura de programar     
LINDA LIUKAS

Estrella Polar     9788491372189     112 pàg.     12,95 €
A partir de 6 anys
D’aquí a pocs anys, saber programar serà  molt important, perquè 
serà el nou llenguatge universal. Amb aquesta certesa, Linda Liukas va 
desenvolupar el projecte Hola, Ruby!, amb l’objectiu que nens i nenes 

i l’entenguin simplement com una eina per resoldre qualsevol tipus 
de problema. La Ruby és una nena amb una imaginació desbordant. 
En el seu món, tot és possible si la ment treballa. A través de les 
seves aventures, els lectors aprendran els conceptes bàsics de la 
programació:
–Com dividir els grans problemes en problemes més petits.

–Com detectar patrons de moviment.
–Com crear plans pas a pas.
–Com pensar amb originalitat.

aa 

ACTIVITATS EN GRUP

Activitats  Montessori
Estrella Polar     224 pàg.     12,95 €    
A partir de 3  anys

La pedagogia Montessori, reconeguda internacionalment, 

concentració de l’infant. Aquests llibres proposen activitats 
basades en aquesta pedagogia:
·Acompanyar i despertar la comprensió del món en l’infant. 
·Ajudar l’infant a tenir cura d’ell i el seu entorn.
·Activitats lúdiques i variades per aprendre l’escriptura  i la 
lectura amb facilitat.

www.montessorienfamilia.com

100 activitats     
ÈVE HERRMANN     

9788491371793

100 activitats. Per a judar a l’apre-
nentatge de la lectura i l’escriptura
MARIE HÉLÈNE PLACE     

9788491371786

Les meves receptes Montessori     
VANESSA TOINET

9788491377047
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TREBALLEM LES EMOCIONS

Què bigotis em passa?     
MARÍA LEACH     IL.L.: OLGA DE DIOS

Estrella Polar     9788491377702     32 pàg.     13,95 €
A partir de 3 anys
Ja sigui alegria, tristor, por o sorpresa,
calma, ràbia, fàstic o tendresa,
és d’allò més natural
fer una mica l’animal.
Un conte per entendre que totes les emocions són bones, 

Gegantíssima     
BEL OLID     IL.L.: MÀRIAM BEN-ARAB

Estrella Polar     9788416520503     32 pàg.     12,95 € 
A partir de 3 anys

d’un nou membre a la família.

Un cistell de cireres. 
Set contes petits per a fer-nos grans
ALBA CASTELLVÍ     IL.L.: ALBERT ARRAYÁS 

Estrella Polar     9788491373605     96 pàg.     14,90 € 
A partir de 4 anys
Aquests set contes tracten temes com l’autonomia, 
l’autoestima, l’esforç, la frustració i l’oci electrònic, i ens 
serveixen per educar alhora que ens divertim.

Contes per estimar-te millor
ÁLEX ROVIRA I FRANCESC MIRALLES     IL.L.: RAQUEL DÍAZ

Estrella Polar     9788491376385     208 pàg.     17,95 €
A partir de 8 anys
L’autoestima és l’eina més important amb què comptem per 
circular feliços per la muntanya russa de la vida. Les 35 històries 
que integren aquest llibre ensenyen a cultivar aquest poder des 
de la infantesa, despertant la imaginació, l’humor, la resilència, 
l’amor i l’acceptació del que som.

Contes per ser feliç    
GASPAR HERNÁNDEZ

Estrella Polar     9788491379041     200 pàg.     15,95 €
A partir de 8 anys
El llibre que teniu a les mans és un recull de contes pensat perquè 
grans i petits llegiu junts i parleu de les coses que us preocupen. 
Animals, éssers fantàstics i persones protagonitzen aquestes 
vint històries que parlen de la tristesa, les pors, la timidesa i altres 

que us ajudarà a treballar les emocions presentades.

Anna Llenas 
Estrella Polar    13,95 €Si jo fos un gat

9788416519699     40 pàg.     A partir de 3 anys
Si jo fos un gat és una proposta divertida, a manera de joc, que 
permet prendre consciència de la realitat (vivències, emocions, 
necessitats...) de l’altre amb l’objectiu d’entendre’l millor.

T'estimo (quasi sempre)
9788490577257      48 pàg.      A partir de 4 anys
Per què un mateix tret d’una persona fa que de vegades ens 
agradi i d’altres ens molesti? Un conte per a nens i grans que 
ens convida a la tolerància i l’acceptació d’allò que és diferent.

NOVETAT
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El nostre amic Teo 
En Teo és un nen inquiet, curiós i tendre a qui li agraden molt els animals i la natura. És un 
company de jocs i d’aventures. Li encanta descobrir el món amb la seva família i amics.
Violeta Denou, pseudònim de Carlota Goyta i Assumpció Esteban, és la famosa creadora 
d’aquest personatge peculiar.

A la nostra pàgina web grup62.cat podeu trobar tota la col·lecció.

De 0 a 3 anys

El meu primer TEO
A partir de 6,95 €     Cartró

Els teus primers llibres 
d’en TEO
A partir de 5,95 €     Cartró

Creix amb el TEO
A partir de 6,95 €     Tapa dura

De 3 a 6 anys

En TEO descobreix el món
A partir de 8,95 €     Tapa dura

En TEO viatja
A partir de 11,50 €     Tapa dura

El món d’en TEO

Sóc en TEO!
A partir de 6,95 €     Tapa dura

Aprèn amb en TEO

Petites històries Montessori     

Premi Apel•les Mestres

Títols inspirats en el mètode Montessori, un sistema 

la individualitat i el respecte al nen.
Cada llibre inclou tres contes per aprofundir en el mètode  
Montessori d’una manera lúdica i divertida. A més, 
cada conte proposa una activitat per desenvolupar els 
conceptes treballats. Amb lletra lligada.

Ève Herrmann         Estrella Polar     80 pàg.     11,95 €   
A partir de 5 anys

Petites històries. 
A casa
9788491372776

Petites històries. 
La natura
9788491372783

emi A l l Mmi lA Mm lA Mm A Me lA Mli

e 5 anysnyan5 yse 

Viure amb la Hilda (i els seus inconvenients)     
BEL OLID     IL.L.: MERCÈ CANALS

Estrella Polar     9788491371595     34 pàg.     12,95 € 
A partir de 5 anys

candidats. I si l’inconvenient de debò fos viure amb ella? Una divertida història sobre 

s un n uns u
s.s.s
adoraaaaaaaaaaaaaaaad aaaaaaaaaaaa orado
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1. El misteri de les joguines desaparegudes
9788491373223
Han desaparegut les joguines! Però qui se les ha emportat? 
Acompanya la Clara i el SuperÀlex en aquesta esbojarrada 
aventura per recuperar les seves joguines. Ho aconseguiran...?

2. Monstres a l'escola
9788491373230
Estava clar que alguna cosa dolenta i que feia molta por estava 
passant. Però hi ha un dia que dos nens amb superpoders no 
poden faltar a l’escola: el dia que han de salvar tots els seus 
comapnys. El dia sorprenent que estaven esperant...

3. La invasió extraterrestre
9788491373803
Mentre la Clara i el SuperÀlex somnien noves missions, alguna 
cosa estranya està passant al barri: tots els animals s’han tornat 
bojos! Trobaran l’origen d’aquesta situació tan inquietant?

4. L’atac del caçador de superherois
9788491373810
La vida d’un superheroi no sempre és fàcil, i menys quan la 
Clara i en SuperÀlex topen amb un robot que ho captura tot 

individu?

5. Superherois sota hipnosi
9788491377139
El pànic torna al barri de la mà d’un personatge ben misteriós i 
perillós: en Zoltar el Zuper Hipnotizador, un individu que té tots 
els veïns sota les seves ordres i desitjos... podran escapar els 
nostres protagonistes de les seves malèvoles intencions?

6. Un jardí molt (molt) salvatge
9788491377146
El que es preveia com una excursió avorrida al jardí botànic 
acaba sent una trepidant lluita entre la Clara, en SuperÀlex i una 
planta carnívora que resulta impossible d’exterminar perquè té 
molta (molta) gana!

Clara & SuperÀlex
Dos amics units per un secret: els seus superpoders!

SANTI ANAYA/SESS     

Estrella Polar     48 pàg.     5,95 €
A partir de 5 anys
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Grans pel•lícules... GRANS HISTÒRIES
Llibres de gran format i amb imatges de les pel·lícules a tot color.

Estrella Polar     A partir de 7 anys

Vaiana
9788491370956     96 pàg.     11,95 €
La Vaiana és una jove intrèpida i tenaç que se sent 
inexplicablement atreta cap a l’oceà. Encoratjada per la seva 
àvia, la Vaiana emprèn un viatge ple d’aventures a la recerca 
de la veritat sobre els seus avantpassats i sobre la seva pròpia 
identitat.

La Bella i la Bèstia
9788491371892     96 pàg.     13,95 €
La Bella és una jove somiadora que viu en un petit poblet amb 
el seu pare. Quan aquest és capturat per una terrible bèstia, la 

de la Bèstia, la Bella descobrirà que les aparences deceben i 
que la bellesa es troba a l’interior.

Coco
9788491373087     96 pàg.     11,95 €
En Miguel és un noi de dotze anys que està destinat a treballar 
al taller de sabates de la seva família. Però ell no vol ser sabater, 

de la Cruz. Durant la vigília del «Día de los Muertos», una nit 
màgica en la qual les famílies recorden els seus avantpassats, 
en Miguel acut a la tomba del seu ídol en busca d’ajut.

Els increïbles 2
9788491375579     96 pàg.     11,95 €
Els Increïbles tornen a l’acció però, tot i les seves intervencions 
heroiques, la societat continua sense veure’ls amb bons ulls. La 
Helen Parr s’ha proposat aconseguir que els superherois tornin 
a ser legals i s’hi dedicarà en cos i ànima.

En Ralph destrueix internet
9788491376606     96 pàg.     11,95 €
Sugar Rush, el videojoc de la Vanellope, està espatllat i només 

los un cop de mà... però també a confondre’ls.

Mary Poppins Returns
9788491376613     96 pàg.     11,95 €
Londres, anys trenta. Els germans Jane i Michael Banks ja són 

casa de Cherry Tree Lane. En Michael pateix una terrible pèrdua 
personal i la minyona màgica Mary Poppins torna a les seves 
vides per ajudar la família Banks a redescobrir l’alegria i la 
fantasia que han perdut.

Toy Story 4
9788491377948     96 pàg.     11,95 €
En Woody sempre ha tingut molt clar que la prioritat d’una 
joguina és tenir cura del seu amo, ja sigui l’Andy o la Bonnie. 
Tanmateix, tot canvia quan la Bonnie porta a casa en Forky, un 
nino que ella mateixa ha fabricat amb una forquilla de plàstic. 
Un viatge en autocaravana amb amics nous i vells ensenyarà 
a en Woody que el món pot ser un lloc molt gran per a una 
joguina.
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cicle inicial

Les aventures de la Nenúfar i la Matoll

DytectiveU

SANTI ANAYA

Estrella Polar     112 pàg.     11,95 €     A partir de 7 anys

Operació Llampec
9788491376743  

del Llampec, la mascota de la classe. Les dues elfes estan 

tiranosaure de l’hivernacle de la casa del Super3. Uiiiii...

Operació Sant Jordi
9788491377764
L’Àlex ha creat un nou invent: unes ulleres de realitat virtual que 
permeten viure un llibre com si hi fossis a dins i formessis part 
de la història. Només cal introduir el llibre que vulguis a dins de 

Una sèrie d’embolics fan que es barregin dues històries ben 
diferents... Sant Jordi i zombis?

Operació Biri Biri
9788491378969
La família del Super3 viatja a l’espai per atendre una petició 
d’auxili del Biri Biri. El Malvat Galàctic Pla ha envaït la Lluna, 
ha capturat els Biris i la roda lunar ha deixat de funcionar. 

Senyor Pla els desintegrin?

El misteri de l'antídot blau
9788491377108
En Pau es posa malalt sobtadament i la Clara, amb l’ajuda de 

Xina per trobar la medicina que curi el seu amic.

El misteri de l'ou
9788491377092
A l’acadèmia de detectius ha aparegut un ou. Com ha arribat 

quin animal procedeix aquest misteriós ou.

NOVETAT

Llibres basats en un model d’aprenentatge innovador perquè llegir sigui més fàcil i divertit.

LUZ RELLO      Il·l.: Mike Bonales     Estrella Polar     48 pàg.     8,95 €
A partir de 6 anys
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Les aventures de Ladybug

Adaptacions dels contes clàssics

QUIHOHAFET

La Reflekta
9788491373018

ajudar la seva amiga Juleka a trencar la seva mala sort. Però no 
ha tingut en compte la malícia de la Chloè, que farà qualsevol 
cosa per sortir a la foto al costat del seu estimat Adrien. Farta 

a transformar els altres en còpies exactes de la seva imatge.

El Col•leccionista
9788491374534
La Ladybug intenta esbrinar qui s’amaga rere la màscara de 

transforma en el Col·leccionista. Seran capaços la Ladybug i en 

Els contes de sempre     
ADAPT.: MUNTSA FERNÁNDEZ I NÚRIA UBIERGO

Estrella Polar     9788490572566   

contes clàssics i inolvidables interpretats 
per una de les il·lustradores catalanes 
més importants i reconegudes. Inclou: En 
Patufet, La Blancaneu, El gat amb botes, 
La Ventafocs, Les set cabretes i el llop, 
La Caputxeta Vermella, La bella dorment, 
La rateta que escombrava l’escaleta, 

, El soldadet de 
plom, Pinotxo, L’aneguet lleig i Els tres 
porquets.

Més contes de sempre     
ADAPT.: MUNTSA FERNÁNDEZ

Edicions 62     9788429775266 
Un recull de tretze contes clàssics de 
la literatura infantil que han passat de 
generació en generació.
Inclou: , La princesa i el 
pèsol, Mulan, Peter Pan, Rapunzel, Els 
músics de Bremen, El sastre valent, La 
lletera, Jack i la mongetera,
i els quaranta lladres, El vestit nou de 
l’emperador,
i Pocahontas.

El misteri de l'hotel
9788416522712
La nit de Nadal, l’adinerada família Åkerö s’allotja a la suite 
principal de l’hotel de Valleby. I amb ells, la seva possessió més 
valuosa: un gos salsitxa de pomera xinesa. Quan la mascota 
desapareix sense deixar cap rastre, l’agència de detectius 
Quihohafet es posa en marxa.

El misteri del circ
9788416522729
L’olor de serradures, les crispetes i l’emoció omplen el recinte 

saber que les seves pertinences, carteres, mòbils i collarets, 
han desaparegut sense deixar rastre...

Estrella Polar     32 pàg.     6,95 €
A partir de 7 anys

320 pàg.     14,90 €     A partir de 7 anys

Benvinguts a l’agència de  detectius Quihohafet! Posa a prova 

arriben a l’agència més divertida.

MARTIN WIDMARK/HELENA WILLIS      Estrella Polar     96 pàg.      8,95 € 
A partir de 7 anys
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La Martina va al Cau     
GUILLEM TERRIBAS     IL.L.: ÒSCAR JULVE

Estrella Polar     9788491378594     64 pàg.     11,95 €
A partir de 6 anys
La Martina acaba de fer sis anys. Els seus pares l’han apuntat 
al cau, on cada dissabte es troba amb un grup de nens i 
nenes per fer diverses activitats. La primera sortida de cap de 
setmana serà tota una experiència per a la nena.

M'expliques un conte?     
ELISENDA ROCA     IL.L.: MERCÈ GALÍ 

Estrella Polar     9788491376392     72 pàg.     12,95 €
A partir de 6 anys
M´expliques un conte? té possibilitat de diferents lectures:

L´adult pot fer de narrador de la història fent tots els papers de 
l´auca.
–Teatre a l´escola. Diferents narradors. Aquests contes 
estan escrits perquè es puguin interpretar i els menuts 
aprendran a memoritzar el text i els moviments necessaris pel 
desenvolupament de la història.
–Amb un codi QR que apareix a les pàgines del llibre, els nens 
podrán gaudir i viure de prop els contes narrats per l’Elisenda 
Roca.

Els caçadors de bunyols     
VÍCTOR ALDEA     IL.L.: CRISTINA LOSANTOS

Estrella Polar     9788490570029     32 pàg.     6,95 € 
A partir de 6 anys
Avui és l'aniversari de la Rita, una gallineta periquita rodona com 
una baldufa. Per celebrar el seu aniversari uns quants amics de 

ratolí de camp, en Martinet, l'ós rentador i la serp Serpentina 
decideixen fer bunyols per a la festa de la Rita. Al cap d'una 

llevat a la pasta i els dolços ens han quedat tot escarransits! 
Però això no és cap problema, perquè decideixen tots plegats 
farcir els bunyols de vent!

Els contes de la fantasia     
GIANNI RODARI     IL.L.: GIULIA ORECCHIA

Estrella Polar     9788491370758     144 pàg.     13,95 € 
A partir de 7 anys
T’imagines un elefant giravoltant sobre la seva trompa com 

se? Tot això i molt més en aquest recull de contes i faules que 
t’obriran les portes al món fantàstic de Gianni Rodari.

La meva familia     
CRISTINA LOSANTOS

Estrella Polar     9788491374961      64 pàg.     8,95 € 
A partir de 6 anys
En Pau està a punt de tenir un germanet, la Martina es pregunta 
per què ella només té mare i en Joan recorda quan va ser 
adoptat...
Amb les famílies passa el mateix que amb les persones: totes 
són diferents, no n’hi ha dues d’iguals.

La llentia viatgera     
VICENÇ PAGÈS JORDÀ

Estrella Polar     9788415697367     32 pàg.     7,95 €
A partir de 6 anys
Tot va començar amb una llentia que s'avorria. La sortida del 
sol, la pluja, les plantes... tot la deixava indiferent. Un dia, les 

que se l'enduria a veure món. I dit i fet, la llentia viatgera va 
començar a veure món. Però allà on anava, la llentia de seguida 

que un dia, després de molt viatjar va trobar un racó on era 
feliç...

NOVETAT
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cicle mitjà

Monday & May      

El desastrós Max Crumbly

Contra el doctor Lecter
9788490575116
Els germans Monday i May viuen a Pepperstone, Texas, un 
paissatge ple de cactus i vaques. Tots dos van a l’Institut 
Libertonia, i els seus pares, en Lou i la Dana Ocean, són dos 
hippies inventors d’aparells ecològics i beuratges naturals.

La maleta d’en Sonny Bullet
9788490577066

un nou perill ecològic i que ens faran riure amb les seves idees 
per resoldre les circumstàncies que se’ls hi presenten.

El candidat Myflower
9788416519194
Són les eleccions municipals a Pepperstone i els germans 

candidatura. Per què, si tot el poble sap que és corrupte?

La maledicció d’en Corb Boig
9788416520121
En Busher, l’home més ric i amb més ànsia de poder de tot 
Pepperstone, vol arrabassar les terres de l’indi Corb Boig 

senyora Leopardi resultaran del tot imprescindibles.

El desastrós Max Crumbly. Quin fàstic de dia
9788491371861

El desastrós Max Crumbly. Caos a l'insti
9788491375012

LILLIAN WALLABY     Estrella Polar     128 pàg.     8,95 €   
A partir de 8 anys

moltes coses genials al nou institut, però també hi ha un 
problema enorme: en Doug, l’abusananos de l’insti, que té 

per convertir-se en l’heroi que el seu institut necessita!

RACHEL RENÉE RUSSELL     Estrella Polar     320 pàg.    15,00 € 
A partir de 9 anys
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cicle mitjà

Supermalsons

JEFF CREEPY       Estrella Polar     160 pàg.     8,95 € 
A partir de 9 anys

1. El laboratori del pànic
9788491375616
Quan l’Amy, en Matt, la Georgia i l’Ethan van decidir anar 
d’acampada, no s’imaginaven que entrarien en el perillós 
territori del doctor Zukov... Es diu que els seus experiments són 

2. RVE: Realitat Virtual Espantosa
9788491375623
A l’Aiden, el que li agrada més al món són els jocs de realitat 
virtual. Però un dia n’hi regalen un que és força estrany. Massa 
real. I massa sinistre... Però a la realitat virtual tot és mentida, 

a succeir coses molt estranyes...

3. Doble malvat
9788491376354

en totes les coses que no li agrada fer.
Mola, oi? Doncs no!  Perquè  aquest  doble  té  molt males 
intencions...

4. Dins el retrat pervers
9788491376361
L’Emily, tot just entrar a la seva nova casa, va saber que aquell 
lloc era massa inquietant... Però potser només són casualitats...

5. Parc Inferno
9788491377207
En Paris Pelinkanos i la Laura Calfreds són dos amics 
que tenen un canal de YouTube especialitzat a visitar cases 
embruixades i demostrar que són un engany. Els seus 
vídeos arrasen! Fins al dia que reben una misteriosa 
invitació per a un nou parc d’atraccions. Però potser 

molt i molt sinistre s’amaga en aquest parc 
d’atraccions tan estrany...

6. Una escola bestial
9788491377214
Comença el curs a l’Escola Primària Crowcester... En Rusty 
i els seus amics no tenen gaires expectatives d’aventura per 

obsessionat per la Lluna.
Per què està tan interessat per les nits de lluna plena? És cert 
que poden tenir poders màgics?

7. La lliga del terror
9788491378310
Un equip de futbol que no aconsegueix guanyar ni un sol 
partit es queda de sobte sense entrenador. El substitut sotmet 
els jugadors a unes proves ben curioses, com ara fer que es 

comença a guanyar partits. Però el preu que n’hauran de pagar 

8. Illa vodú
9788491378327
Una parella d’arqueòlegs, els Patterson, naufraguen juntament 

descobreixen que els adults han estat convertits en zombis 

os amics
a visitar cases
Els seus

teriosa 
ò potser
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Zach King

Les aventures de Ladybug i Gat Noir

La meva vida màgica
9788491375487
Tothom a la família d’en Zach King té un poder màgic: el seu 
pare pot tirar el temps enrere, la seva germana
es pot tornar invisible i la seva mare pot convertir objectes 
normals en extraordinaris. I en Zach..., bé, encara no ha trobat 
el seu poder màgic. Però el que en Zach aprèn ràpidament és 
que ser normal té els seus avantatges.

Un embolic màgic
9788491376125
A l’escola, en Zach ha passat de pringat total a heroi en un 
temps rècord, però no tot és tan guai com sembla, perquè ha 
perdut el seu poder màgic i en Hogan, un alumne nou arribat 
d’Austràlia, li arruïna els plans pel que fa a la Rachel... Aleshores 
en Zach s’assabenta que el noi nou trama alguna cosa encara 
pitjor...
Recuperarà la seva màgia a temps per aturar en Hogan abans 
que sigui massa tard?

La titellaire
9788491373025     

de drap de la Ladybug, el Gat Noir i alguns dolents que ha cosit 

Titellaire, capaç de reviure i controlar les persones a través dels 
seus ninos. Si agafa els ninos de la Ladybug i el Gat Noir, els 
robarà els prodigis!

Els Sapotís
9788491377160
Les germanes bessones de l’Alya han estat demonitzades! 

anomenats Sapotís que estan fent trapelleries pels carrers de 
París. La Ladybug i en Gat Noir hauran de demanar ajuda a una 
nova heroïna: la Guineu Roja!

El Mussol Negre
9788491378082
El senyor Damocles, el director de l’escola, acostuma a 

gaire àgil i, durant una de les seves intervencions, la Ladybug 

generació disposat a qualsevol cosa per tal d’humiliar la 
Ladybug i el Gat Noir.

Tothom a la família d’en Zach King té un poder màgic: el seu pare pot tirar el temps enrere, la seva 

Zach..., bé, encara no ha trobat el seu poder màgic.

ZACH KING       Estrella Polar    224 pàg.    14,90 €
A partir de 9 anys

Estrella Polar     96 pàg.     8,95 €     
A partir de 8 anys

g i Gat Noir
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La Sara i les golejadores

1. Fem equip!
9788491377221
A la Sara li agrada el futbol amb bogeria, però no la deixen jugar 
a l’equip de l’escola... perquè és només per a nois!
Així que es proposa convèncer les seves amigues (i qualsevol 
altra noia que vulgui) per crear un equip de futbol femení. Però 
tan sols podran competir en la lliga interescolar si demostren 
que són capaces de jugar millor que els nois.
Ho aconseguiran?

2. Les noies som una canya
9788491377238
Quan falten pocs dies per al partit contra els Falcons, sorgeixen 
nous problemes per a la Sara i el seu equip. Les noies 

trobar forats en l’horari escolar, i el nou entrenador els exigeix 
cada vegada més. Quan estan a punt d’assumir que no estan 

3. Juguem la lliga
9788491378037
Comença la lliga, i aquesta vegada també per a les noies! La 
Sara i les seves amigues ja s’hi han inscrit, però, ai!, encara 
queden moltes coses per resoldre... Ni tan sols tenen samarreta 

desercions, però també sorgeixen amistats verdaderes i aliats 
desinteressats. O potser no tant?

4. El futbol i l'amor són incompatibles
9788491378044

amenaça de suspendre tots els alumnes de la classe... Encara 
que els indicis apunten en Sam, la Sara no creu que en sigui el 
culpable. Per descobrir la veritat, però, necessitarà l’ajuda de 
les Golejadores, que estan esverades per la proximitat de Sant 
Valentí i per un embolic terrible de targetes delatores!

5. Les Golejadores no es rendeixen
9788491378631
Les Golejadores comencen amb molt mal peu... 6 a 0 a favor 
del Liceu! Quina pallissa! Per si no fos prou, el col·legi organitza 
uns jocs esportius i, per crear l’equip mixt que el representi, 

literalment, no toca pilota! Què està passant? I, sobretot, 

6. L'últim gol
9788491378648

la! Les noies estan disposades a tot per aconseguir fer realitat 

LAURA GALLEGO/LAIA LÓPEZ       Estrella Polar     264 pàg.     11,95 €
A partir de 9 anys



cicle mitjà

18     grup62.cat    |    estrellapolar.cat

El nen que volia un gos     
ENID BLYTON

Estrella Polar     9788499326351     128 pàg.     7,95 € 
A partir de 8 anys
En Donald no és gaire bon estudiant però és un expert en 
animals, la seva gran passió. Qualsevol bèstia que troba acaba  
a la seva habitació: erugues, eriçons, gats... Aviat serà el seu 
aniversari i només vol una cosa: un cadell de gos, però a casa 
no ho acaben de veure clar.

L’al.lucinant, galàctic i piràtic viatge del pare     
NEIL GAIMAN

Estrella Polar     9788490574355     128 pàg.     10,90 € 
A partir de 9 anys
—Vaig comprar la llet, va dir el pare. Després vaig sortir de la 
botiga i vaig sentir un soroll com aquest: BUUUM, BUUUUM. 

carrer Marshall.
—Guau, vaig pensar. Això no és una d’aquelles coses que es 
veuen cada dia. I després va passar una cosa ben estranya.
Descobreix com acaben les coses que no passen cada dia en 
aquesta divertidíssima novel·la de viatges en el temps i bols de 
cereals.

La revolta dels mitjons     
SEBASTIÀ BENNASAR

Estrella Polar     9788491377191     112 pàg.     8,95 €
A partir de 9 anys
On van a parar els mitjons que desapareixen dins de la 
rentadora després de cada bugada? La Martina, juntament 
amb els seus amics Oleg i Isa, decideix resoldre el misteri i viatja 

Gelàndia, un planeta on hi fa molt fred. Els seus habitants tenen 
una sola cama i estan connectats amb la Terra a través d’uns 
calaixos màgics.

El poder dels nois     
RITXAR BACETE

Estrella Polar     9788491377184     160 pàg.     15,95 €
A partir de 9 anys
Els nens necessiten créixer lliures dels estereotips i 
condicionants que els fan menys feliços i capaços. Hem 

nova masculinitat, positiva i diversa, que porti els nens a 
estar connectats amb el seu cos i, sobretot, amb les seves 
emocions, que és on radica la seva veritable força interior.
Aquest és el llibre que els nens necessiten per ser ells mateixos.

La història de la Greta     
VALENTINA CAMERINI

Estrella Polar     9788491378549     144 pàg.     11,95 €
A partir de 9 anys
Va ser un matí d’agost a Estocolm que la Greta Thunberg va 
decidir que no podia seguir ignorant més la situació del planeta: 
el canvi climàtic era molt preocupant i tothom actuava com 
si no fos el seu problema! Des d’aleshores res va tornar a ser 
igual. La Greta va començar a fer vaga tots els divendres per 
cridar l’atenció de les autoritats sobre el canvi climàtic. A dia 
d’avui ha inspirat tot un moviment que ha sortit al carrer per 
demanar mesures mediambientals urgents. I tu, t’hi uneixes?

La meva germana sempre em mana     
FLORENCE DUTRUC-ROSSET, MARYLISE MOREL I CHRISTINE COUTURIER

Estrella Polar     9788499322407     48 pàg.     7,95 € 
A partir de 9 anys

assabentar d'una gran notícia: la seva germana farà una festa 
a casa per celebrar que fa tretze anys! Després de mil hores de 
discussions, negociacions i xantatges, els seus pares van acabar 

emocionada, també vol convidar a la festa en Quim i la Bet, els 
seus millors amics, però a la Vanessa no li semblarà gens bé que 

NOVETAT

NOVETAT

NOVETAT
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Geronimo Stilton: Els grocs

Geronimo Stilton: Petits especials

 
Estrella Polar     128 pàg.     8,95 €     A partir de 8 anys

Estrella Polar     128 pàg.     A partir de 8 anys

1. El meu nom és Stilton, Geronimo Stilton

2. A la recerca de la meravella perduda

3. El misteriós manuscrit de Nostraratus

4. El castell de Roca Agarrada

5. Un viatge demencial a Ratkistan

6. La cursa més boja del món

7. El somriure de Mona Ratisa

8. El galió dels Gats Pirates

9. Fora les potes cara de formatge!

10. El misteri del tresor desaparegut

11. Quatre ratolins a la Selva Negra

12. El fantasma del metro

13. L'amor és com el formatge

14. El castell de Potaxixa Mixa-Mixa

15. Atenció als bigotis... arriba Ratinyol!

16. Seguint la pista del ieti

17. El misteri de la piràmide de formatge

18. El secret de la família Tenebrax

19. No volies vacances, Stilton?

20. Un rat educat no es tira petarrots

21. Qui ha raptat a esllanguida?

22. L'estrany cas de la rata pudent

23. Atontorrat qui arribi l'últim!

24. Quines vacances més superràtiques!

25. Halloween... quina por!

26. Quin cangueli al Kilimanjaro!

27. Quatre ratolins al salvatge oest

28. Els millors jocs per a les vacances

29. L'estrany cas de la nit de Halloween

30. És Nadal, Stilton

31. L'estrany cas del calamar gegant

32. Per mil formatges de bola... he guanyat la 
lotorato!

33. El misteri de l'ull de maragda

34. El llibre dels jocs de viatge

35. Una extraràtica jornada... de campió!

36. El misteriós lladre de formatges

37. No volies karate, Stilton?

38. Un granissat de mosques per al comte

39. L'estrany cas del volcà Pudent

40. Salvem la balena blanca!

41. La mòmia sense nom

42. L'illa del tresor fantasma

43. L'agent secret zero zero k

44. La vall dels esquelets gegants

45. La marató més boja del món

46. Acampada a les cascades del Niàgara

47. L'estrany cas dels jocs olímpics

48. El temple del robí de foc

49. L'estrany cas del tiramisú

50. El secret del llac desaparegut

51. El misteri dels Elfs

52. No sóc un Súper-rat

53. El robatori del diamant gegant

54. Cap a l'escola del formatge

55. L'estrany cas del ratolí desafinat

56. El tresor dels turons negres 

57. El misteri de la perla gegant

58. Geronimo se'n va de casa

59. A tot gas, Geronimo!

60. El castell de les 100 històries

61. El misteri del robí d'Orient

62. Un ratolí a l'Àfrica

63. Operació Panettone

64. El misteri del violí desaparegut

65. Final de Supercopa... a Ratalona!

66. Misteri al Prado

67. La màgica nit dels elfs

68. El Concurs dels Supercuiners

69. L'estrany cas del lladre de xocolata

70. L'estrany cas dels grans blaus

71. La caça del llibre d'or

72. El misteri de les set matrioixques

73. El tresor de Rapa Nui

74. Hi ha un pirata a internet

75. El secret de Leonardo

76. Unes vacances tremendes a Vil.la Ronyosa

77. El misteri del papir negre

78. Alarma, ratolí a l'aigua

Una tendra, tendra, tendra història sota la neu
9788499322858     8,95 €
El llibre i la rosa
9788499327624     8,95 €
L'estrany cas del tió desaparegut
9788490572375     7,95 €
Un Sant Jordi de bigotis
9788490573860     8,95 €
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Geronimo Stilton: Regne de la Fantasia

Especials Regne de la Fantasia

quaderns de viatge i… un munt d’aventures!

Estrella Polar     320 pàg.     A partir de 9 anys

Estrella Polar    320 pàg.    29,95 €    
A partir de 9 anys

1. Al regne de la fantasia. Primer viatge
9788492790180     19,95 €
2. Retorn al regne de la fantasia. Segon viatge
9788492790203     19,95 €
3. Tercer viatge al Regne de la Fantasia
9788492790197     19,95 €
4. Quart viatge al Regne de la Fantasia
9788492790760     19,95 €
5. Cinquè viatge al Regne de la Fantasia
9788499322629     19,95 €
6. Sisè viatge al Regne de la Fantasia
9788499325552     19,95 €
7. Setè viatge al Regne de la Fantasia
9788499328850     19,95 €
8.Vuitè viatge al Regne de la Fantasia
9788415790969     19,95 €

9. Rescat al Regne de la Fantasia. Novè viatge
9788416519033     24,95 €
10. Reconquesta del Regne de la Fantasia. 
Desè viatge
9788491373339     24,95 €
11. El gran secret del Regne de la Fantasia. 
Onzè viatge
9788491376309     24,95 €
12. L'Illa dels Dracs del Regne de la Fantasia. 
Dotzè viatge
9788491378730     24,95 €

El gran llibre del Regne de la Fantasia
9788490573730

El gran retorn al Regne de la Fantasia
9788491370161
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ALTRES COL•LECCIONS 
DE GERONIMO STILTON

Viatge en el temps

Prehisto-rats

Estrella Polar      128 pàg.     8,95 €     
16 títols     A partir de 8 anys

Cosmo-rats

Tenebrosa Tenebrax

Cosmo-rats, intrèpids rosegadors que viatgen pel cosmos 
a la descoberta de planetes desconeguts 

Estrella Polar      128 pàg.     8,95 €     
10 títols     A partir de 8 anys

que acaba de rebre en herència una bonica vil·la als afores. Ben aviat 
descobrirà que la casa està infestada d'una banda de fantasmes 
poca-soltes que volen impedir que s'hi instal·li. Per sort, Tenebrosa 
està disposada a ajudar-lo...

Estrella Polar      128 pàg.     8,95 €     
8 títols     A partir de 8 anys

Us ha perseguit mai (brrr) un tiranosaure? Us heu perdut mai pel desert a 

amb la meva família. Diplodocs, estegosaures, boscos prehistòrics! 
Mòmies, faraons, piràmides! Castells, cavallers i damisel·les! Ah, quantes 
aventures d'aquelles que us arrissen els bigotis... 

Estrella Polar     320 pàg.     19,95 € 
10 títols     A partir de 9 anys
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Geronimo Stilton: Còmics

Tea Stilton: Còmics

el curs de la història.

Estrella Polar     56 pàg.     5,95 € 
A partir de 9 anys

a la universitat és d’allò més emocionant!

Estrella Polar     48 pàg.     5,95 €    
A partir de 9 anys

Clac, gravem, Geronimo Stilton
9788490574225
El descobriment d'Amèrica
9788492671816
Estafa al Colosseu
9788492671533
L'estrany cas de la màquina dels llibres
9788499324906
Has salvat els jocs olímpics, Stilton!
9788499328188
Un per tots, tots per Stilton
9788490573051

El primer ratolí a la lluna
9788415790921
El primer samurai
9788499328911
Qui ha robat la Gioconda?
9788499322704
Rere la pista de Marco Polo
9788499321486
El tren més ràpid de l'oest
9788415790044
Torna-la a tocar, Mozart!
9788499327648

El secret de l'Illa de les Balenes
9788499321295
La revenja del Club de les Sargantanes
9788499322308
El tresor de la nau vikinga
9788499323794
Esperant l'ona gegant
9788499325231

a la lluna
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Geronimo Stilton: Coneixements

 
Estrella Polar     A partir de 9 anys

Dinosaures
9788499323527     74 pàg.     13,95 €
Descobreix amb Geronimo Stilton i 
la paleontòloga Karina Von Fossilen 
el fascinant món dels dinosaures! En 
aquest llibre trobaràs dibuixos fantàstics 
i molta informació  sobre els sorprenents 
animals que van poblar la Terra fa milions 
d’anys.

El meu primer atles
9788499324937     88 pàg.     14,95 €
Amb Geronimo Stilton viatjaràs per 
Catalunya pàgina a pàgina per descobrir 

econòmiques i culturals de les diferents 
regions que formen les seves comarques. 
Però això no és tot! Quan hagis 
recorregut tot el país, continuaràs per 
Europa i, després, per la resta del món!

El meu primer atles d’animals
9788415697930     96 pàg.     14,95 €
En aquest llibre trobareu tota la 
informació necessària per conèixer 
totes les espècies animals: on viuen, 
què mengen, com s’organitzen i munt 
de curiositats més. Un atles visual i fàcil 

il·lustracions.

Sabies que...? El meu gran 
llibre de curiositats
9788490573853     96 pàg.     15,00 €
Si alguna cosa li agrada a Geronimo 
Stilton és la tranquil·litat. Després de 
recórrer el món de punta a punta i 

El 
meu primer atles i El meu primer atles 
d'animals, Stilton vol fer un merescut 
descans. Quan comença a desfer les 
maletes i repassa els apunts dels viatges, 
descobreix un munt d’informació curiosa 
que ha anat recopilant. Quan ho explica 
als seus companys decideixen fundar el 
Museu de les Curiositats de Ratalona.

El gran llibre de l’espai
9788490576861      80 pàg.     14,95 €
El professor Volt ha reunit amb urgència 
Geronimo i tots els seus companys 
perquè els vol encomanar una missió... 
molt espacial! Sí, sí, ho heu llegit bé: 
espacial. De la mà dels vostres ratolins 
preferits, coneixereu totes les curiositats 
que es troben dins l’Univers: els planetes 
més semblants a la Terra, les estrelles 
i els forats negres, els diferents tipus 
de galàxies, les naus espacials, el dia 
a dia dels astronautes... Una aventura 
extraràtica!

El gran llibre dels esports
9788416522316     80 pàg.     14,90 €
L’illa dels Ratolins es disposa a celebrar 
els primers Jocs Extraràtics de la història 
i Geronimo Stilton ha rebut l’encàrrec 

d’investigar una mica tots els esports 
que practiquem els humans, en especial 
aquells que s’inclouen als Jocs Olímpics. 
Un repàs pels diferents tipus d’esports i 
tot il·lustrat amb imatges espectaculars!

Les receptes més extraràtiques
9788491373261     96 pàg.     14,90 €
Geronimo ha rebut un encàrrec molt 
especial de part de l’excel·lentíssim 
alcalde de Ratalona: escriure un llibre de 
receptes amb els seus plats preferits!
Amb el seu meravellós equip, t’ensenyarà 
a preparar receptes boníssimes de 

especials de formatge i un munt de 

bigotis!

Les postres més extraràtiques
9788491378709     96 pàg.     14,90 €
L’excel·lentíssim alcalde de Ratalona 

receptes a Geronimo, aquest cop de 
postres!
Geronimo i els seus amics t’ensenyaran 
a preparar galetes exquisides, pastissos, 
mousses, smoothies, boníssimes postres 
de fruita i, com no, de xocolata!
A més, aprendràs les claus per seguir 
una alimentació saludable. Ah, i també 
inclou receptes aptes per a al·lèrgics i 
intolerants.

ccccccccccccccccicle mitjmc mic tje ci itleccccccccc miclccc m

s
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cicle mitjà

Tea Stilton: Aventures a Ratford

Estrella Polar     128 pàg.     8,95 € 
A partir de 8 anys

1. L'amor entra en escena a 
Ratford
9788491373919
2. El diari secret de Colette
9788491372950
3. Tea Sisters en perill
9788499326573
4. Duel a ritme de dansa!
9788491372967
5. El projecte súper secret
9788499328447
6. Cinc amigues i un musical
9788499329161
7. El camí de l'èxit
9788415697978
8. Qui s'amaga a Ratford?
9788415790235
9. Una misteriosa carta d'amor
9788491376439

10. Un somni sobre gel per a 
Colette
9788490573341
11. Una aventura de pel.lícula
9788490573938
12. Top model per un dia
9788491376095
13. Salvem les tortugues
9788490573655
14. El club de les poetesses
9788490576588
15. La recepta de l'amistat
9788490576915
16. El gran ball amb el príncep
9788490578896
17. El fantasma del Castell Falcó
9788416519071
18. Totes podem ser campiones
9788491372974
19. Més que amigues... germanes!
9788491375562

20. Un casament de somni
9788416522750
21. SOS! Cadells
9788491376446
22. El concert del cor
9788491371465
23. Mil fotos per a una Top Model
9788491371991
24. El tresor dels dofins blaus
9788491372677
25. Una lliçó de bellesa
9788491373544
26. Una nit màgica a la neu
9788491374343
27. Aquest cavall és un tresor
9788491375081
28. Cinc amigues al camp de 
futbol
9788491375951

29. Una desfilada de moda per a 
Colette
9788491377269
30. Els dolços del cor
9788491377689
31. Cinc dissenyadores de moda
9788491378617

Tea Stilton: Agència del cor

Tea Stilton: Encant

que no es pugui resoldre, ni cap cor trencat que no es pugui curar! 

Estrella Polar      144 pàg.     12,95 €     A partir de 8 anys

secret: segons una antiga profecia, elles són les Guardianes d’Encant, les úniques que poden protegir l’Acadèmia i tot el 

Estrella Polar     128 pàg.     11,95 €     A partir de 8 anys

1. La màscara d'argent
9788491375678
2. Una estrella en perill
9788491377078
3. Rere les notes del misteri
9788491378297

4. L'amiga desapareguda
9788491378761

Agència del Cor
9788491374510

1. El secret de les princeses
9788491375098
2. Les guardianes dels somnis
9788491376330
3. La màgia dels records
9788491377627
4. L'enigma del foc
9788491378280
5. El castell de l'engany
9788491378754
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cicle superior

Tea Stilton

Estrella Polar     224 pàg.     13,95 € 
A partir de 10 anys

1. El codi del drac

2. La muntanya que parla

3. La ciutat secreta

4. Misteri a París

5. El vaixell fantasma

6. Un bon embolic a Nova York

7. El tresor de gel

8. Els nàufrags de les estrelles

9. El secret del castell escocès

10. El misteri de la nina desapareguda

11. La caça de l'escarabat blau

12. La maragda del príncep indi

13. Misteri a l'Orient Express

14. Misteri entre bastidors

15. La llegenda de les flors de foc

16. Missió flamenc

17. Cinc amigues per a un lleó

18. Rere la pista de la tulipa negra

19. Xocolata a carretades

20. Els secrets de l'Olimp

21. Amor a la cort dels zars

22. Una aventura al Carib

23. Misteri a Hollywood

24. Acampada a Madagascar

25. Carnaval a Venècia

26. Persecució pel gel

27. El tresor perdut

28. Dos cors a Londres

29. Missió Niàgara

30. Princeses a Viena

31. El cant de les balenes

32. Somni d'amor a Lisboa

33. Caça del tresor a Roma

34. La llegenda del jardí xinès

35. El secret de la Selva Negra

19. Xocolata a carretadeta rXo eta a X ereol c9. dco a19 oc aa1
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ALTRES COL•LECCIONS 
DE TEA STILTON

Regne de la Fantasia. Princeses i Bruixes

El món de les fades

en perill i tornaran la pau a les criatures fantàstiques que hi viuen.

Estrella Polar     386 pàg.     17,95 €   
7 títols     A partir de 10 anys

A la recerca dels tresors perduts

tresors misteriosos…

el món. Misteri, aventura i amistat per a noies intrèpides!

Estrella Polar     384 pàg.     17,95 €    
3 títols     A partir de 10 anys

Estrella Polar     256 pàg.     15,95 €    
13 títols     A partir de 10 anys
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ALTRES COL•LECCIONS  
DE GERONIMO STILTON

Cròniques del Regne de la Fantasia

Estrella Polar     352 pàg.     16,95 €     
6 títols     A partir de 10 anys

Cavallers del Regne de la Fantasia

Les 13 espases

  

Estrella Polar     352 pàg.     16,95 € 
4 títols     A partir de 10 anys

Estrella Polar     328 pàg.     16,95 € 
4 títols     A partir de 10 anys
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Geronimo Stilton: Els clàssics

regalar als joves lectors les emocions que ell va sentir quan les llegia i fer-los viure 

Estrella Polar    A partir de 10 anys

Alícia al país de les meravelles (Lewis Carroll)

9788490576908     224 pàg.     13,95
Aquelles donetes (Louise May Alcott)

9788491377252     224 pàg.     13,95
Les aventures de la Pollyanna (Eleanor Hodgman 

Porter)

9788491375494     224 pàg.     13,95
Les aventures de Marco Polo (anònim)

9788490573846     384 pàg.     16,95
Les aventures de Robinson Crusoe (Daniel Dafoe)

9788491372042     224 pàg.     13,95
Les aventures de Sherlock Holmes (Arthur 

Conan Doyle)

9788491375975     224 pàg.     13,95
Les aventures de Tom Sawyer (Mark Twain)

9788415790945     224 pàg.     13,95
Les aventures d'Ulisses (Homer)

9788499321684     384 pàg.     16,95
Les aventures del Corsari Negre (Emili Salgari)

9788491374688     224 pàg.     13,95
Les aventures del Rei Artús (Bernard Cornwell)

9788415697923     384 pàg.     16,95
Cançó de Nadal (Charles Dickens)

9788491373872     224 pàg.     13,95
Els contes més bonics dels germans Grimm 
(Jacob i Wilhelm Grimm)

9788490572344     224 pàg.     13,95
La crida del bosc (Jack London)

9788499328461     224 pàg.     13,95
Donetes (Louise May Alcott)

9788499323336     224 pàg.     13,95
La Fletxa Negra (Robert Louis Stevenson)

9788491378051     224 pàg.     13,95
Heidi (Johanna Spyri)

9788416520022     224 pàg.     13,95
L'Illa del Tresor (Robert Louis Stevenson)

9788499320434     224 pàg.     13,95
El jardí secret (Frances Hodgson Burnett)

9788491373148     224 pàg.     13,95

El llibre de la Selva (Rudyard Kipling)

9788499325132     224 pàg.     13,95
El misteri de Frankenstein (Mary Shelley)

9788490573686     224 pàg.     13,95
Moby Dick (Herman Melville)

9788416520466     224 pàg.     13,95
Peter Pan (James Barrie)

9788490573914     224 pàg.     13,95
Robin Hood (anònim)

9788499323695     224 pàg.     13,95
Sandokan. Els tigres de Mompracem (Emilio 

Salgari)

9788490578230     224 pàg.     13,95
Els tres mosqueters (Alexandre Dumas)

9788415790518     224 pàg.     13,95
Ullal Blanc (Jack London)

9788491370185     224 pàg.     13,95
Viatge al centre de la Terra (Jules Verne)

9788491378723     224 pàg.     13,95
Els viatges de Gulliver (Jonathan Swift)

9788490573679     224 pàg.     13,95
Vint mil llegües de viatge submarí (Jules Verne)

9788490579862     224 pàg.     13,95
La volta al món en 80 dies (Jules Verne)

9788499321196     224 pàg.     13,95



cicle superior

Guies de lectura i solucionaris a gruplector62.cat     29

Sherlock, Lupin i jo

d’aventures, misteri i suspens.

IRENE ADLER     Estrella Polar     264 pàg.     14,90 € 
A partir d’11 anys

in i jo

4,90 € 

1. El trio de la dama negra
9788499329024
Els tres nois es troben involucrats en un remolí de delictes: un 
collaret de diamants que desapareix en el no res, un mort que 
troben a la platja…

2. L’últim acte al Teatre de l’Òpera
9788415790013
La Irene, en Sherlock i en Lupin tenen una cita a Londres.  Però 
en Lupin no s’hi presenta: han detingut en Teofrast, el seu pare, 
acusat de robatori i d’homicidi…

3. El misteri de la rosa escarlata
9788415853695
Reunits una altra vegada a Londres, Irene, Sherlock i Lupin 

negre”…

4. La catedral de la por
9788490573921
Una dona desconeguda i estranya se li apropa a Irene i li diu 
que està en perill, dies més tard la seva mare desapareix 
misteriosament…

5. El castell de gel
9788490575666
Després de conèixer la seva veritable mare, la Irene, pertorbada 
pels canvis en la seva vida, s’aferra a l’amistat que la uneix al 
Sherlock i a l’Arseni.

6. Les ombres del Sena
9788490577011

Adler decideix passar una setmana a l’antiga casa de París, per 
provar de retrobar el sabor de la vida d’abans.

7. L’enigma de la cobra reial
9788416519064
La Irene ha tornat a Londres i, quan encara no ha tingut temps 
de gaudir del retrobament amb els seus grans amics, un 
esdeveniment torba estabilitat de casa seva…

8. L’esfinx de Hyde Park
9788416520169
Els tres amics es troben a Londres i un misteri sobtat els 
arrossega a una aventura temerària: el director del Museu 
Britànic ha estat assassinat en unes circumstàncies 
enigmàtiques…

9. Crim a la cacera de la guineu
9788491370536
La Irene passa uns quants dies al camp. Enmig d’aquell 
ambient de calma, s’adona que hi ha alguna cosa que no 
quadra i envia  una carta a en Sherlock i en Lupin.

10. El senyor del crim
9788491372035
La Irene proposa al seu amic que analitzi una  sèrie de casos 
inexplicables de la crònica negra. I la lògica d’en Sherlock 

11. El port dels enganys
9788491373537
El pare de la Irene compra un castell a Escòcia. Els tres amics 
l’acompanyen en el seu viatge al nord. Però aviat s’adonen de 
l’atmosfera amenaçadora que s’hi respira. 

12. El vaixell dels adéus
9788491375036
La Irene o, més ben dit: la princesa Von Hartzenberg, l’han 
traslladat a un refugi secret en un llogaret del nord de Gal·les. 

13. Doble final
9788491376347
La trobada amb un home que explica una historia estranya, un 
crim sense cadáver i el descobriment d’una xarxa de galeries 
al subsol de la ciutat… entre incògnites i perills, novament 
immersos en una aventura inoblidable.

14. A la recerca de l'Anastàsia
9788491377603
Una petita multitud s’ha aplegat per assistir al funeral del doctor 
Watson. Entre els presents que han acudit, hi ha la Irene Adler, 
que passats gairebé cinquanta anys ha tornat a buscar els seus 
vells amics. Només amb la seva ajuda podrà defensar la Mila, la 

15. L'enigma de l'home del barret de copa
9788491378785

misteri del codi amb l’ajuda dels tres amics…
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cicle superior

La banda de la Zoè

Top Secret

de l’Amanda! Vivim aventures increíbles i, tot i que de vegades sembla que només ens 

ANA GARCÍA-SIÑERIZ      IL.L.: JORDI LABANDA 

Estrella Polar     192 pàg.     14,90 €    
A partir de 10 anys

ANA GARCÍA-SIÑERIZ      IL.L.: JORDI LABANDA 

Estrella Polar     112 pàg.     8,95 €    
A partir de 10 anys

Els dos mons de la Zoè
9788499323787
Elemental, estimada Zoè
9788499325415
La Zoè a Nova York
9788499329239
La Zoè i la princesa romana
9788415790006
Sayonara Zoè
9788415790259
La Zoé a Barcelona
9788490573907

A ritme de samba
9788490571286
Misteri a Venècia
9788490575956
Salvem el planeta, Zoè!
9788490577073
La Zoè a la terra de les estrelles
9788416519163
La Zoè i el cor blanc
9788416522767
Sensació a Miami
9788491370901

L'illa dels filòsofs
9788491373001
La Zoè i el tresor del tsar
9788491373964
Aloha, Zoè
9788491375814
La Zoè i les joies del Nil
9788491377382

1. Gats, espies i rotllets de primavera
9788415853237
2. Amor i pollastre amb patates
9788415853244
3. Aquest campament és una ruïna
9788490573327
4. Rebombori a les aules
9788490573945
5. Tot per la fama!
9788490576663
6. Ratolins i carbasses
9788490579787
7. Bravo, Zoè!
9788416520480

8. La casa encantada
9788491370512
9. Que guanyi el pitjor!!
9788491372066
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cicle superior

Mango & Bambang
Una encantadora història d'amics, no entre iguals, sinó ben diferents.

Polly Faber     Estrella Polar     144 pàg.     12,95 € 
A partir de 10 anys

1. No és un porquet
9788491374039
La Mango és una nena que fa tota mena de coses i en 

Quan es troben neix una amistat i, tant si fugen de tigres, com 
si neden o mengen creps de plàtan, les aventures són molt 
millors si estan junts.
Aquest llibre aplega quantre aventures d’aquests dos amics: 
La Mango, en un bon embolic, La bassa d’en Bambang, En 
Bambang es posa un Barret i La Cançó del Tapir.

2. Tapir a bord
9788491374497
La Mango Totamena és una nena molt bona fent tota mena 

a casa en una sorollosa ciutat. En Bambang és un tapir. Amb 
l’ajuda de la Mango, cada dia aconsegueix ser una mica més 
valent. Però durant una fugida arriscada, entre balls, un anell 
de diamants i un enemic perillós, recordarà en Bambang que el 
més important és l’amistat?

3. Un petit tapir i un gran enrenou
9788491375128
La Mango Totamena és una nena molt bona en tota mena de 
coses, no només fent que se sentin millor els tapirs que estan 
tristos. En Bambang és un tapir que faria qualsevol cosa per 
ajudar la seva millor amiga. En aquesta aventura, un petit i 

Mango i en Bambang. Com resoldran els amics l’embolic?

Enola Holmes

NANCY SPRINGER        Estrella Polar     15,95 €     
A partir de 11 anys

El cas del marquès desaparegut
9788491378068     208 pàg.
Quan l’Enola Holmes, germana petita de Sherlock Holmes, 
descobreix que la seva mare a desaparegut, decideix viatjar 

per allò que l’espera. Perquè quan arriba a la capital es veu 
involucrada en el segrest d’un jove marquès…i entre tot aquest 
caos, podrá l’Enola desxifrar els enigmes i les pistes i trobar la 
seva mare?

El cas de la dama esquerrana
9788491378075     224 pàg.
En Sherlock Holmes està buscant a la seva germana Enola, que 
ha fugit a la ciutat més gran, fosca i bruta del món: Londres. 
Però Enola està fugint del seu propi germà i en aquesta fugida 
descobreix uns dibuixos al carbonet i inmediatament se 
sent l’ànima bessona de la seva autora, Lady Cecily, que ha 
desaparegut sense deixar cap rastre.
Aconseguirà la noia mantener la seva identitat en secret i alhora 
trobar Lady Cecily? O bé perdrà la seva llibertat per sempre?
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Agència Família Feliç
9788491372943
A en Barry, que està a punt de fer deu anys, no li agraden els seus pares. 

en què els nens poden triar els seus pares, però no tot és com semblava...

El comandament supercontrolador
9788491374701
En Fred i l’Ellie són bessons i els agraden les mateixes coses, sobretot els 
videojocs. Un dia l’Home Misteriós els envia un comandament de videojocs 
que no s’assembla gens a qualsevol comandament que hagin vist mai. Quan 
els bessons descobreixen què pot controlar…

La lliga dels Supernormals
9788416522323

La Lliga dels Supernormals és una 
xarxa clandestina on treballen els 
nens més comuns, ordinaris i normals 
del país. I per què aquests nens? 
Per què no els llestos de la classe, 
les guapes de l’institut o els més 
esportistes? La resposta és molt 
senzilla: perquè la gent els recorda. 

normals. Són invisibles. Fins avui.

Ultra intel¸ligents... o no!
9788491372172

La Shelley, de dotze anys explica les 
seves gestes imaginàries com si ella 
fos la protagonista d’una pel·lícula. 
En Jonathan, de dotze anys planeja 
conduir al límit de velocitat quan sigui 
gran. Van salvar el món una vegada, 
però probablement va ser un cop 
de sort. Ara el primer ministre els hi 
demana que atrapin un criminal que 
ha robat un virus que fa que la gent 
sigui menys intel·ligent. 

El meu germà és un superheroi
9788491372103

En Luke té onze anys, és un fan dels 
còmics i té un germà adolescent, 
en Zack. Un àlien visita al Zack i li 
demana que salvi l’univers. Els dos 
germans només tindran cinc dies per 
salvar el món, però quan en Zack és 
segrestat pel seu enemic, en Luke 
es converteix en el responsable de la 
gran missió.

La meva profe és una alienígena
9788491374794

En Zack i la Lara tenen superpoders. 
En Luke només té unes sabates 
noves per anar a l’escola i una 
barreja de ressentiment i enveja. Ell 
sap que uns alienígenes disfressats 
de professors de gimnàstica estan 
a punt d’envair la Terra, però qui el 

això, en Luke es prepara per salvar el 
món tot sol…

Com ser l'amo de l'insti     
NEIL SWAAB

Estrella Polar     9788416522774     240 pàg.     14,90 €     A partir d'11 anys
L’institut és EL PITJOR LLOC DEL MÓN SENCER.

–Salta’t les classes sense que t’enxampin.

Si vols aprendre aquestes senzilles tècniques i moltes més, aquest és el teu 
llibre. 

Comença l'ESO. Campi qui pugui!     
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE     IL¸L.: KIM AMATE

Estrella Polar     9788491372714     224 pàg.     13,95 €      A partir de 10 anys
Potser penseu que anar a l’insti pot molar... Però també pot ser terriiiblement 
difícil! I, si no, que l’hi diguin al Noè i a la  Puri (perdó, Marty). Esteu preparats 
per passar tot el primer curs amb ells?
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DAVID BADDIEL    Estrella Polar    368 pàg.    14,90 €     A partir d'11 anys

GITTY DANESHVARI     Estrella Polar    240 pàg.    15,95  €     A partir d'11 anys

DAVID SOLOMONS    Estrella Polar     336 pàg.     13,95 €     A partir d'11 anys
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Històries amb màgia     

Històries captivadores

Poesia

MATT HAIG     Estrella Polar     256 pàg.     14,90 €
A partir de 10 anys

Un noi anomenat Nadal
9788491371199 
Aquesta és una història d’aventures, neu, segrestadors, elfs, 
encara més neu, i un nen d’onze anys que es diu Nikolas i que 
no té por de creure en la màgia.

La noia que va salvar el Nadal
9788491379317
L’Amélia necesita que el seu desig es faci realitat, per això el 
demana al Pare Noel. Però la màgia en la qual vol creure està 

Les maletes d’Auschwitz     
DANIELA PALUMBO

Estrella Polar     9788499327686     
76 pàg.     9,95 €      A partir d’11 anys
A Auschwitz hi ha una gran vidriera que 
separa el visitant de milers de maletes 
amuntegades. En totes hi ha escrit un 
nom, un cognom i una adreça. Aquesta 
és la història de quatre d’aquestes 
maletes.

Els perseguidors de paraules     
MARC ARTIGAU

Estrella Polar     9788491370703     
160 pàg.     12,95 €      A partir de 10 anys
Un viatge màgic a través de les paraules i 
els signes de puntuació.
La Noa és una nena inquieta i molt 
observadora. Una nit, en un somni, 
descobreix  un  misteri que la deixa molt 
intrigada: les paraules desapareixen… 

Kambirí
LLUÍS PRATS

Estrella Polar     9788491379201     
160 pàg.     12,95 €     A partir de 10 anys
La Kambirí, una nena africana acabada de 
néixer, és rescatada d’una pastera a l’illa
italiana de Lampedusa, juntament amb 
la seva mare morta i una setantena de 

intenten localitzar el pare de la nena.

PREMI ATRAPALLIBRES 2018

PREMI RAMON 

MUNTANER 2019

Po ia
Exploradors, al poema!  Taller de poesia     
JOSEP PEDRALS

Estrella Polar     9788490574317     80 pàg.     10,95 € 
A partir d’11 anys

«Hi ha uns guardians que 

quiet, moribund, deslluït.
Som espavilats i suposem que, si el 
tenen tan ben resguardat, el poema 
deu tenir alguna gràcia.
Li trobarem l’encant obscur. 
Ens saltarem tots els controls i 
arribarem al poema!»

Tirallongues del cel i la terra     
GIANNI RODARI

Estrella Polar      9788491374046     208 pàg.     12,95 € 
A partir de 10 anys

Tirallongues del cel i la terra és 
una acurada selecció de poemes 
que en paraules de Rodari, és 
una selecció perfecta per la gran 
varietat de temes que toca. L’autor 
no deixa indiferents els lectors i els 
seus poemes no deixen de ser jocs 

d’humor i de crida social i política.

NOVETAT
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Diari d’una Penjada

RACHEL RENÉE RUSSELL     Estrella Polar     282 pàg.     15,00 € 
A partir d’11 anys

1. Diari d’una penjada. Manual de supervivència a l’institut
9788491371885

2. Diari d’una penjada. Quan no ets la reina de la festa
9788499323510

3. Diari d’una penjada. KFT! Ha nascut una friqui del pop
9788499326504

4. Diari d’una penjada. SMR sobre patins
9788499328980

5. Diari d’una penjada. Ueee! Una crac del periodisme
9788490570012

6. Diari d’una penjada. Una trencacors de pega
9788490574171

7. Diari d’una penjada. Una estrella POC glamurosa
9788490574713

8. Diari d’una penjada. Feliços per sempre?
9788490574706

9. Diari d’una penjada. La reina del drama
9788416520190

10. Diari d’una penjada. UAU! Quina cangur!
9788491370710

11. Diari d una Penjada. Eneamigues totals
9788491372806

12. Diari d una Penjada. Ara sí, penjada del tot!
9788491374015

13. Diari d una Penjada. Quin desastre d'aniversari
9788491376651

14. Diari d'una Penjada 14. Pitjor impossible
9788491379263
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Diari del Greg

ens presenta una visió descarnada de la vida 
d'un adolescent. Una sèrie que ha captivat a milers 
de lectors de tot el món.

JEFF KINNEY     Estrella Polar     224 pàg.     15,00 € 
A partir d’11 anys

1. Diari del Greg. Un pringat total
9788492671052 

2. Diari del Greg. El Rodrick mana
9788492671069 

3. Diari del Greg. Això és massa!
9788499320540 

4. Diari del Greg. Quina calda!
9788499321721 

5. Diari del Greg. La crua realitat
9788499323244 

6. Diari del Greg. SOS Atrapat en família!
9788499327303 

7. Diari del Greg. El tercer en discòrdia
9788415853220 

8. Diari del Greg. Mala sort!
9788490574904 

9. Diari del Greg. Ruta infernal
9788490578667 

10. Diari del Greg. Vella escola
9788416519118 

11. Diari del Greg. Tot o res
9788491371250 

12. Diari del Greg. L'escapada
9788491374008

13. Diari del Greg. La gran desfeta
9788491376675 

14. Diari del Greg 14. Desastre total
9788491379270

Diari del Rowley 1. Un noi superguai     
JEFF KINNEY

Estrella Polar     9788491378105     224 pàg.     15,00 €
A partir d'11 anys
El Rowley és el millor amic del Greg i ara escriu el seu propi diari.

explicada des del seu punt de vista. És la historia del Greg vista 
per uns altres ulls.
«De vegades els pares em diuen coses no gaires bones sobre 
el Greg i entenc que no ho veuen com jo. Jo espero que us 

espero que li agradi al Greg».
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Agu trot     
Estrella Polar     9788499320854     64 pàg.     7,50 € 
A partir de 9 anys
El senyor Hoppy, un solter jubilat, sent un amor secret per 
la senyora Silver, una vídua molt atractiva. Ella, però, omple 

del senyor Hoppy per vèncer el seu rival i aconseguir l'amor de 
la senyora Silver per mitjà de cent quaranta tortugues –com a 
mínim!– us deixarà amb un pam de nas.

La meravellosa medecina d’en Jordi
Estrella Polar     9788490572962     112 pàg.     9,95 €
A partir de 10 anys
Moltes velles són amables i s’ho passen molt bé menjant 
pastissos de crema. L’àvia d’en Jordi, no: sempre està 

costums gastronòmics més fastigosos del món. És tan horrible i 
tan antipàtica que en Jordi decideix actuar...

L’autoestopista
Estrella Polar     9788490574058     176 pàg.     9,95 €
A partir d’11 anys
Aquest volum reuneix tres dels millors contes de Roald Dahl: 
El nen que parlava amb els animals (la fabulosa història d’un 
nen que salva una tortuga i que emprèn amb ella un viatge 
llarguíssim), L’autoestopista (en què un home va sol amb cotxe 
cap a Londres i recull un autoestopista, un personatge increïble 

El 
tresor de Mildenhall (el relat verídic de com es va descubrir el 
més gran tresor mai trobat a les illes Britàniques).

Les bruixes
Estrella Polar     9788415853978     208 pàg.     10,95 €
A partir d’11 anys
No és un conte de fades, sinó que tracta de bruixes de 
debó. Les bruixes de debó es vesteixen amb roba corrent i 
s’assemblen molt a les dones corrents. Viuen en cases corrents 
i fan feines corrents. És per això que són difícils d’enxampar. 
Aquesta és la sorprenent història d’una víctima de les males arts 
de la Reina de les Bruixes.

30 ANIVERSARI

Matilda
Estrella Polar     9788490572955     240 pàg.     10,95 €
A partir d’11 anys
Matilda és una nena prodigi, molt intel·ligent i sensible. Abans 
de complir els cinc anys, ja ha llegit Dickens i Hemingway, 
Kipling i Steinbeck, i els seus pares la tracten més aviat com 
una nosa. Però quan a l’escola es troba enfrontada a un perill 
molt greu, Matilda descobreix que té uns poders psíquics 
extraordinaris que li permeten salvar l’escola i, sobretot, la seva 
estimada mestra, Miss Honey.


