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Pere i el Llop

El secret d’Òscar

Perquè les bèsties no
estan renyides amb
l’amistat i el respecte.

I és que un problema sembla
que no ho és tant quan es
comparteix amb la persona
adequada.
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Misteriosa desaparició
a la marjal

Els calcetins
de l’ogre

Palma, una bruixa
escabellada

Aristòtil, el millor gat
per a una bruixa

Ens involucrem en una
investigació de primer nivell,
sempre respectant les normes
de convivència animals.

Riu amb l’ogre Maties,
a qui no li acaba d’agradar
això de portar calcetins.

La bruixa més escabellada
necessita ajuda! Pot comptar
amb tu?

Aristòtil perd una vida
cada dia amb les seues
aventures. Encara sort
que la Bella Donna el cuida!
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Un crac de xiqueta!

Aventura pirata
a la biblioteca

Una aventura plena
d’admiració, tendresa
i riallades.
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Joan Llop,
detectiu interactiu

Fantasmàtic
Perquè els amants també
tenen dret a enamorar-se.

Per als admiradors dels racons
més foscos de les biblioteques.

Una desaparició, moltes pistes
i diversos camins que tu tries.
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Marbo, Castells
& Associat

El somriure
de Fàtima

Per als detectius més
intel·ligents.

Com és ser un nouvingut?
Fàtima té molt per explicar.

La rosa de paper
Un preciós homenatge
a Vicent Andrés Estellés.

El Dit Màgic
Ecologisme i diversió:
tot en un únic llibre.
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Un tresor dins
d’un calaix
Què faries si et trobares
el mapa d’un tresor?
Un llibre per a aventurers.
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Un món per guanyar

Gerber i Madhubala

Aquesta aventura et canviarà
la manera de veure el món per
sempre.

Vine a descobrir les llegendes
antigues per la serra
alacantina.

Konrad o el xiquet
que va eixir d’una
llauna de conserves
Una història plena d’humor,
tendresa i crítica social.

Cròniques distòpiques
Viu a una era postapocalíptica
que no deixarà de sorprendre’t.
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Podem fer moltes coses
Un llibre per als amants de la
música i els festivals.

El temps d’Aila
En quin moment Martí
comença a ser Martina?

La fàbrica
Tot un poble mobilitzat en
defensa del seu mitjà de
subsistència: la fàbrica.
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