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En Bernat,
el fat afamat

El cercle de Miró
vol ser esquelet

La taca de Paul Klee
vol ser un pirata

Marsupial,
no siguis animal!

Llegir i rimar, animals
i humans, tot això i més
acompanyats del nostre
gat preferit.

Vols saber quins són els
somnis del cercle més famós?

Si no pots resistir la curiositat
de saber què porta una taca
a voler ser un pirata, obre
aquest llibre.

Una mare i un fill. Dues
versions dels mateixos fets.
Què ens diferencia?
Què ens uneix?

Rebaves!
Voleu conèixer can
Pulmonia? La nevera
amb més trempera!

La Castanyera
i en Patufet
salven els contes
Qui diu que els clàssics
són avorrits? Descobriu
clàssics amb humor com
mai no els havies vist.
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El molinet màgic
Què faries tu amb un molinet
que concedeix desitjos?

Un dia entre
les algues
Per als amants de
les noves situacions
i dels canvis vitals.

www.jollibre.com
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Una cangur
excepcional

Els primers éssers
humans

Els equívocs lingüístics donen
pas a una divertida història.

Saps on anem? Saps d’on
venim?

La terra s’escalfa

Maleït patufet

Perquè de terra només n’hi ha
una. Ens ajudes a salvar-la?

Acompanya en Lluc i en
Barba-roja en aquesta
intrèpida aventura.

L’estiu de les
llums misterioses
El firmament és ple de
misteris que ni ens imaginem.
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Acqua alta

Vivim en una crisi

Viatja fins a Venècia per
combatre el canvi climàtic.

El drama de moltes cases
explicat amb la innocència
pròpia dels nens.

El fantasma
del professor
de matemàtiques
Al Club dels Setciències
tot és diversió i originalitat.

www.jollibre.com
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Disset Robinsons
Disset Robinsons perduts
al bosc. Sobreviuran?
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Desafiament
a l’emperador

L’Albert i l’enigma
de l’ou daurat

Per als esportistes que
mai no es rendeixen.

Quin serà l’enigma d’aquest
ou misteriós?

Sense filtres
Els malentesos porten
a aventures plenes d’intriga
i humor.

Barcelona escape room
La realitat i ficció barrejada
en un escenari immillorable:
Barcelona.
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Ens veiem demà
Voleu saber com serà el demà?

Els crims de la taula
periòdica
Una mort obre la porta a una
investigació ben científica.

Tòquio al cor
Un viatge a Kenya per
aconseguir l’èxit.

www.jollibre.com

