
Alfabet de futur
Esperança Camps
Col∙lecció: Juvenil
ISBN: 978-84-16666-67-6
Rústica / 14 x 21,5 / 152 pàgs.
Preu: 10.20 € 
Sense IVA: 9.81 €
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Abril va a l’institut i gaudeix escrivint  
el seu diari. Li agraden les paraules  
i en fa llistes. El seu germanastre Andreu és 
periodista i ha de cobrir la notícia d’un crim: 
l’assassinat de l’empresari Manuel Sostres. 
Abril s’imagina a ella mateixa resolent el cas, 
convertida en la inspectora que desitja ser 
amb totes les seues forces. Creus que ho 
aconseguirà?

ALFABET DE FUTUR
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Esperança Camps Barber va néixer a
Ciutadella, Menorca, el 21 d’agost del
1964. És periodista, escriptora i ha 
sigut consellera de Cultura del Govern 
de les Illes Balears.
Com a escriptora, fins ara ha publicat
vuit novel·les. Les més recents són La 
draga i L’illa sense temps. Per Naufragi a 
la neu va rebre el premi Blai Bellver de 
Xàtiva el 2011 i el premi de la Crítica  
de l’Institut Interuniversitari de 
Filologia. També ha publicat diversos 
contes i la novel·la breu com Col·lecció 
particular el 2012. Ha participat en 
obres col·lectives, com ara El llibre de la 
Marató 2009 i 2015.
Ha guanyat diversos premis literaris
amb altres obres com ara el Joanot 
Martorell de narrativa de Gandia el 
2003, el Ciutat d’Alzira de novel·la  
el 2004, el del Lector de l’Odissea el 
2008, el Crítica dels Escriptors 
Valencians de narrativa el 2004,  
el Premi de Narrativa Bancaixa Vicent 
Andrés Estellés el 2006.

Altres títols  
publicats en aquesta 
col·lecció

Gemma Pasqual i Escrivà
Et recorde, Amanda

Fancesc Mompó
El ulls del llac

Dolors Garcia i Cornellà
La por que no s’acaba mai

Gemma Pasqual i Escrivà
L’últim vaixell

Silvestre Vilaplana
Llibres amb perfum de sang

Gemma Pasqual i Escrivà
Marina
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Abril va a l’institut i gaudeix escrivint el seu diari. Li 
agraden les paraules i en fa llistes. El seu germanastre 
Andreu és periodista i ha de cobrir la notícia d’un 
crim: l’assassinat de l’empresari Manuel Sostres. Abril 
s’imagina a ella mateixa resolent el cas, convertida 
en la inspectora que desitja ser amb totes les seues 
forces. Creus que ho aconseguirà?

+14

Uns animals, capitanejats per un orangutan, 
decideixen escapar-se del zoològic. I organitzen 
una fuga espectacular, com les de les pel·lícules. 
Però no és gens fàcil defugir la vigilància del 
director del parc.

Aconseguiran les feres cavar 
un túnel fins a la llibertat? Qui 
seran més astuts, els vigilants 
o els animals? Ja veuràs quin 
món de mones!
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Operació Àfrica
Joan de Déu Prats
Iŀlustracions de Gabriela Rubio

Uns animals, capitanejats per un orangutan, 
decideixen escapar-se del zoològic. I organitzen 
una fuga espectacular, com les de les pel·lícules. 
Però no és gens fàcil defugir la vigilància del 
director del parc. 

Operació Àfrica
Joan de Déu Prats
Iŀlustracions de Gabriela Rubio
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Operació Àfrica
Joan de Déu Prats
Il∙lustradora: Gabriela Rubio
Col∙lecció: Sèrie groga
ISBN: 978-84-16666-39-3
Rústica / 13,5 x 20 / 64 pàgs.
Preu: 8.15 € 
Sense IVA: 7.84 €

Titu és un xiquet disposat a lluitar contra la 
galàxia sencera si Pigueta, la seua millor amiga, 
li ho demana. És feliç i viu ben tranquil fins que... 
Fins que un dia, la iaia Estefania desapareix. I Titu 
confessa què ha passat. I els pares s’enfaden molt i 
l’envien a buscar-la. Però ell té molta por. I Pigueta 
més. I aleshores comença una de les aventures més 
gran, més perillosa i més trepidant de la història 
de l’univers. Això sí, sense eixir de casa.
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En quin  
planeta vius?
Maria Jesús Bolta
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En quin planeta vius?
Maria Jesús Bolta
Iŀlustració de la coberta de Beatriz Castro

Titu és un xiquet disposat a lluitar contra la galàxia 
sencera si Pigueta, la seua millor amiga, li ho demana. 
És feliç i viu ben tranquil fins que... Fins que un dia, la 
iaia Estefania desapareix. I Titu confessa què ha passat.  
I els pares s’enfaden molt i l’envien a buscar-la. Però ell 
té molta por. I Pigueta més. I aleshores comença una de 
les aventures més gran, més perillosa i més trepidant 
de la història de l’univers. Això sí, sense eixir de casa.

Una aventura plena d’humor  
i fantasia que no podràs parar 
de llegir.

www.jollibre.com
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En quin planeta vius?
M. Jesús Bolta
Il∙lustradora: Beatriz Castro
Col∙lecció: Sèrie blava
ISBN: 978-84-16666-86-7
Rústica / 13,5 x 20 / 152 pàgs.
Preu: 9.70 € 
Sense IVA: 9.33 €
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Si vols descobrir la persona  
a qui pertany el pèl, capbussa’t  
en aquesta sopa plena d’humor.
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Hi ha un pèl a la sopa!
Carles Cano
Iŀlustracions de Carmela Mayor

Aquell xiquet odiava la sopa, i cada vegada  
que n’hi havia per a dinar armava un canyaret 
de mil dimonis. El que no es podia esperar  
era que un dia trobaria un pèl a la sopa i faria 
un crit tan gran, que son pare es tiraria de cap 
al plat i allà dins trobaria… Ostres!, no puc 
seguir; si no, t’ho conte tot i les històries  
són dins els llibres no fora.

Hi ha un pèl 
a la sopa!
Carles Cano
Iŀlustracions de Carmela Mayor
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Aquell xiquet odiava la sopa, i cada vegada que n’hi 
havia per a dinar armava un canyaret de mil dimonis. 
El que no es podia esperar era que un dia trobaria un 
pèl a la sopa i faria un crit tan gran, que son pare es 
tiraria de cap al plat i allà dins trobaria… Ostres!, no 
puc seguir; si no, t’ho conte tot i les històries són dins 
els llibres no fora.

Hi ha un pèl a la sopa!
Carles Cano
Il∙lustradora: Carmela Mayor
Col∙lecció: Sèrie groga
ISBN: 978-84-16666-96-6
Rústica / 13,5 x 20 / 64 pàgs.
Preu: 8.15 € 
Sense IVA: 7.84 €
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El vampiret
Angela Sommer-Bodenburg
Il·lustracions d’Amelie Glienke

A Antoni li ha passat una cosa  
que només s’esdevé en les novel∙les  
de terror o de misteri que tant li 
agraden: ha conegut Rüdiger, un vampir 
de veritat. Les aventures que sempre  
ha imaginat es faran per fi realitat 
davant de la sorpresa dels seus pares.

Criptes secretes, vols nocturns, 
cementeris abandonats… i molt 
d’humor vampíric!

www.jollibre.com
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El vampiret
Angela Sommer-Bodenburg
Il·lustracions d’Amelie Glienke 
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A Antoni li ha passat una cosa que només s’esdevé 
en les novel∙les de terror o de misteri que tant li 
agraden: ha conegut Rüdiger, un vampir de veritat. 
Les aventures que sempre ha imaginat es faran per fi 
realitat davant de la sorpresa dels seus pares.

+10
El vampiret
Angela Sommer-Bodenburg
Il∙lustradora: Amelie Glienke
Col∙lecció: Sèrie taronja
ISBN: 978-84-16666-47-8
Rústica / 13,5 x 20 / 248 pàgs.
Preu: 9.10 € 
Sense IVA: 8.75 €

Dos guerrers, enviats pels bruixots dels seus 
poblats, es van trobar a banda i banda d’un riu. Per 
poder creuar-lo decidiren col·locar-hi unes soques 
i unes pedres. Però els bruixots d’un costat i de 
l’altre no estaven per ponts ni per acceptar altres 
maneres de ser ni de pensar...

Quatre soques fan un pont
Enrich Lluch
Il∙lustrador: Negro Graphics
Col∙lecció: Sèrie lila
ISBN: 978-84-16666-77-5
Rústica / 13,5 x 20 / 112 pàgs.
Preu: 8.65 € 
Sense IVA: 8.32 €
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Creus que, tot i la distància, 
podran continuar sent amics? 
Comença a llegir i prompte  
ho descobriràs!

+8 Quatre soques  
 fan un pont
Enric Lluch
Iŀlustracions de Negro Graphics
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Quatre soques  
 fan un pont
Enric Lluch
Iŀlustracions de Negro Graphics

Dos guerrers, enviats pels bruixots dels seus 
poblats, es van trobar a banda i banda  d’un riu. 
Per poder creuar-lo decidiren col·locar-hi unes 
soques i unes pedres. Però els bruixots d’un 
costat i de l’altre  no estaven per ponts ni per 
acceptar altres maneres de ser ni de pensar...
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Butlletí de maig
Voramar



Konrad
Christine Nöstlinger
Il∙lustradora: Mar Villar
Col∙lecció: Sèrie blava
ISBN: 978-84-16666-79-9
Rústica / 13,5 x 20 / 216 pàgs.
Preu: 9.70 € 
Sense IVA: 9.33 €
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L’humor, la tendresa i la crítica 
social es combinen en aquest 
magnífic relat, que s’ha  
convertit en un dels llibres  
més llegits en tot el món.

Konrad 
o el xiquet que va eixir 
d’una llauna de conserves

Christine Nöstlinger

Konrad
o el xiquet que va eixir d’una llauna  
de conserves

Christine Nöstlinger
Il·lustració de la coberta de Mar Villar

La senyora Bartolotti és, segons els veïns, un 
personatge extravagant. Es dedica a teixir catifes  
a casa i li encanta comprar per catàleg. Un dia  
la seua vida canvia: rep per correu una llauna  
enorme que conté un xiquet i, obligada per les 
circumstàncies, haurà de cuidar-lo.
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La senyora Bartolotti és, segons els veïns, un 
personatge extravagant. Es dedica a teixir catifes a 
casa i li encanta comprar per catàleg. Un dia la seua 
vida canvia: rep per correu una llauna enorme que 
conté un xiquet i, obligada per les circumstàncies, 
haurà de cuidar-lo.
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Jules Verne
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Quins mitjans utilitzarà Fogg  
per a intentar guanyar l’aposta? 
Ho aconseguirà? Viu l’emoció 
d’una missió contrarellotge i 
coneix països i cultures diferents 
sense moure’t de casa.

La volta al món  
en 80 dies
Jules Verne
Il·lustracions de Lorenzo Rodríguez

Una aposta fa que Phileas Fogg s’embarque en el 
gran repte de fer la volta al món en només 80 dies. 
Acompanyat del seu fidel Passepartout i de la bella 
Aouda, travessarà mars i oceans i viurà aventures 
increïbles.

La volta al món  
en 80 dies
Jules Verne
Il·lustracions de Lorenzo Rodríguez
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La volta al món en 80 dies
Jules Verne
Il∙lustrador: Lorenzo Rodríguez
Col∙lecció: Sèrie blava
ISBN: 978-84-16666-54-6
Rústica / 13,5 x 202 / 152 pàgs.
Preu: 9.70 € 
Sense IVA: 9.33 €

Una aposta fa que Phileas Fogg s’embarque en el 
gran repte de fer la volta al món en només 80 dies. 
Acompanyat del seu fidel Passepartout i de la bella 
Aouda, travessarà mars i oceans i viurà aventures 
increïbles.
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Enric, un jove de 16 anys, decideix fer-se pescador. 
Un dia, la barca en què treballa trau del fons de la 
mar un calze d’or que, segons sembla, va pertànyer 
al tresor que el pirata Barba-rossa va espoliar a 
la ciutat de Dénia. La història gira entorn de les 
passions que desperta aquesta troballa.
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Troballes, deslleialtats, 
assassinats i un mar de misteris. 
T’atreveixes a submergir-t’hi?

El tresor  
de Barba-rossa
Joan Pla
Il·lustracions de Giner Bou-Grua Gràfics

Enric, un jove de 16 anys, decideix fer-se pescador. 
Un dia, la barca en què treballa trau del fons de la 
mar un calze d’or que, segons sembla, va pertànyer 
al tresor que el pirata Barba-rossa va espoliar  a 
la ciutat de Dénia. La història gira entorn de les 
passions que desperta aquesta troballa.

El tresor  
de Barba-rossa
Joan Pla
Il·lustracions de Giner Bou-Grua Gràfics 
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+12
El tresor 
de Barba-rossa
Joan Pla
Il∙lustrador: Giner Bou- 
Grua Gràfics
Col∙lecció: Sèrie blava
ISBN: 978-84-16666-66-9
Rústica / 13,5 x 20 / 136 pàgs.
Preu: 9.70 € 
Sense IVA: 9.33 €

+14Una altra nit de divendres buscant  
la llibertat. Una altra nit marcada  
per la ràbia que desencadenen l’alcohol  
i les drogues. Però aquesta nit no serà 
com altres. En fer-se de dia, les vides  
de cinc joves hauran canviat de  
forma radical...

NIT DE DIVENDRES   
OFEREIX UN RETRAT  
VALENT I SINCER  
D’AQUESTA  
JOVENTUT EN QUÈ  
BATEGA LA  
VIOLÈNCIA.

www.jollibre.com

UNA CRIDA A LA  
REFLEXIÓ ENTORN  
DEL RACISME QUE  
ENVAEIX LA NOSTRA  
SOCIETAT. 
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Jordi Sierra i Fabra va nàixer a 
Barcelona en 1947. Quan tenia 8 anys, 
va decidir que volia ser novel·lista.  
Però es va trobar amb poques 
possibilitats d’aconseguir el seu somni, 
entre altres coses, perquè son pare s’hi 
oposava. Va ser director i, en molts 
casos, fundador d’algunes de les 
principals revistes espanyoles en les 
dècades dels anys 60 i 70. Va editar  
el seu primer llibre en 1972 i fins  
a l’actualitat no ha parat d’escriure  
i rebre una gran quantitat de guardons 
literaris. En 2007 va rebre el Premi 
Nacional de Literatura del Ministeri  
de Cultura i, en 2013, el Premi 
Iberoamericà SM de Literatura Infantil 
i Juvenil. Les seues xifres de vendes 
superen els 11 milions d’exemplars. En 
2004 va crear la Fundació Jordi Sierra  
i Fabra, a Barcelona, i Taller de Lletres 
Jordi Sierra i Fabra, a Medellín 
(Colòmbia), com a culminació a tota  
la seua carrera i al seu compromís ètic  
i social. En 2010, les seues fundacions 
van rebre el Premi Internacional 
IBBY-Asahi de Promoció de la Lectura.
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Gemma Pasqual i Escrivà
Marina

Francesc Mompó
Els ulls del llac

Gemma Pasqual i Escrivà
L’últim vaixell

Silvestre Vilaplana
Llibres amb perfum de sang

Dolors Garcia i Cornellà
La por que no s’acaba mai

Gemma Pasqual i Escrivà
Et recorde, Amanda

Altres títols  
publicats en aquesta 
col·lecció
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Una altra nit de divendres buscant la llibertat. Una 
altra nit marcada per la ràbia que desencadenen 
l’alcohol i les drogues. Però aquesta nit no serà com 
altres. En fer-se de dia, les vides de cinc joves hauran 
canviat de forma radical...

Nit de divendres
Jordi Sierra i Fabra
Col·lecció: Sèrie Juvenil
ISBN: 978-84-16666-38-6
Rústica / 14 x 21,5 / 264 pàgs.
Preu: 10.20 € 
Sense IVA: 9.81 €
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