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Un estiu per descobrir a través 
de les pàgines d’un llibre 

DE QUIN 
LLIBRE ETS?

SÈRIE VERDA
+4 ANYS

Un conte clàssic 
que no passa de moda!

Un llibre perquè el puguis 
cantar... o miolar!

Pere i el Llop
ISBN: 978-84-16661-72-5

Vols ser un pirata i 
viatjar a l’arbre dels 
desitjos?

La taca de Paul Klee 
vol ser un pirata
ISBN: 978-84-16661-77-0

Art trapella per a 
trapelles com tu!

El cercle de Miró vol 
ser esquelet
ISBN: 978-84-16661-69-5

Vols fer realitat el somni 
de Mondrian?

El quadrat de Mondrian 
vol ser un ciclop
ISBN: 978-84-16661-68-8

En Bernat, el gat afamat
ISBN: 978-84-16661-62-6



SÈRIE LILA
+8 ANYS

Maleït patufet
ISBN: 978-84-16661-81-7

Qui no ha volgut alguna 
vegada tocar el cel amb 
els dits?

Vols passar les vacances 
amb el pirata Barba-roja?

Tocar el cel amb els dits
ISBN: 978-84-16661-87-9

Per trencar per sempre 
la idea que tenim de les 
princeses de conte!

Diverteix-te amb el 
món de l’enigmística!

Les princeses insòlites 
ISBN: 978-84-18650-05-5

SÈRIE TARONJA
+10 ANYS

Ferotge. El retorn
ISBN: 978-84-16661-83-1

Descobreix qui és qui del 
Club de les Sis Emes!

Què fan els personatges 
dels contes quan pleguen 
de la feina?

Tots sis
ISBN: 978-84-16661-89-3

Vivim en una crisi.
Bufa, quins embolics, avi Mateu!
ISBN: 978-84-16661-63-3Vols formar part del pla 

de la Lauretta per aturar 
el canvi climàtic?

Quantes vegades has sentit 
a casa estem en crisi?

Acqua alta
ISBN: 978-84-18650-10-9

SÈRIE GROGA
+6 ANYS

Perill al bosc
ISBN: 978-84-16661-61-9

Els clàssics de sempre com 
no els has vist mai!

Una petita guspira pot 
calar foc al bosc! Vols 
ajudar a apagar-lo?

La Castanyera i en Patufet 
salven els contes
ISBN: 978-84-16661-67-1

El cavallet de fusta
ISBN: 978-84-16661-66-4

Benvinguts a «can 
Pulmonia», la nevera amb 
més trempera!

T’agradaria aprendre 
a somiar i viure grans 
aventures?

Rebaves!
ISBN: 978-84-16661-90-9

Contes enigmístics
ISBN: 978-84-16661-78-7



www.jollibre.com

SÈRIE JUVENIL
+14 ANYS

El món fosc.
Talps
ISBN: 978-84-16661-79-4Participa als Jocs 

Olímpics! Vols saber que s’amaga 
sota terra?

Tòquio al cor
ISBN: 978-84-16661-84-8

Els crims 
de la taula periòdica
ISBN: 978-84-16661-92-3Demà serà millor que 

avui. O potser no? Què hi ha rere els 
crims misteriosos?

Ens veiem demà
ISBN: 978-84-18650-06-2

SÈRIE BLAVA
+12 ANYS

El fantasma 
de Sir Lawrence
ISBN: 978-84-16661-75-6

Nit de lliga! Nit per 
jugar i somniar.

Un fantasma reclama la 
teva atenció!

Una oportunitat per al Nívan 
Cròniques de la Champions 
Interplanetària
ISBN: 978-84-16661-96-1

El collar blau de Sidi Ifni
ISBN: 978-84-16661-91-6

Una història d’intriga, 
embolics, malentesos 
i molt d’humor!

Viatgem al Marroc per 
descobrir una història 
d’amor!

Sense filtres
ISBN: 978-84-16661-93-0


