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11 €

Les quatre estacions d'en Bru 
PeP Molist 

9 788499 757919

El mar i la serp
Paula BoMBara 

10 €
9 788499 758077

La família Massafilles. Cara
susie Morgenstern 

8 €
9 788499 757933

8 €
9 788499 757940

La família Massafilles. Dana
susie Morgenstern 
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conte il·lustrat

Les quatre estacions d'en Bru
PeP Molist 

Il·lustracions de ZuZanna Celej

Les quatre estacions d'en Bru presenta quatre contes 
amb quatre aventures quotidianes d'un ós anomenat 
Bru i la seva família. Un per cada estació de l'any.
Tot i que els contes i els protagonistes són inventats, 
estan inspirats en la vida i els costums dels óssos 
bruns que es mouen pels Pirineus i per altres mun-
tanyes semblants d'arreu del món. Els contes descri-
uen els primers anys de la vida d'en Bru, des que neix 
fins que es fa gran.

Col·leCCió nandiBú +6, 08

ISBN: 978-84-9975-791-9

56 pàgines, amb il·lustracions a color

Rústica 

17,5 x 24,5 cm

PVP: 11,00 €

Literatura infantil  

1. Un recull de 4 contes per a primers lectors, un 
per a cada estació de l'any.

2. Són històries que neixen a partir de la visita del 
Museu Casa de l'Ós Bru dels Pirineus.

3. A través de la lectura del conte, l'infant entra en 
contacte amb la vida d'aquest animal, encara poc 
present a les muntanyes de Catalunya i Espanya, 
però molt estimat.

4. Il·lustracions en colors alegres i plenes de detalls.

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de la col·lecció: 

Pep Molist (Manlleu, 1965) és bibliotecari i ha treballat 
sempre en àrees infantils de diverses biblioteques públi-
ques. La feina i l’afició per la lectura l’han portat a llegir 
literatura per a infants i joves; a recomanar-la, com a 
bibliotecari i com a crític en diferents mitjans de comuni-
cació i blocs; i també a escriure’n. És autor, entre d’altres, 
dels contes de La vaca Plis Plau, o de la novel·la El petó 
de Lili Marleen.

Zuzanna Celej (Lódz, Polònia, 1982), resideix a Catalunya 
des de molt petita. Llicenciada en Fotografia i Gravat per 
la Universitat de Barcelona, també va estudiar Il·lustració 
a l’Escola d’Art i Disseny Llotja. Ha il·lustrat més d’una 
trentena de llibres, nacionals i internacionals. La seva obra 
ha estat exposada a Espanya, França, Anglaterra, Polònia 
i Estats Units. També es dedica a la docència, impartint 
cursos d’artsplàstiques a diversos centres culturals, tallers 
en màsters d’escoles d’art i al seu estudi.9 788499 757919

9 788499 757223 9 788499 756561 9 788499 757117
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narrativa

El mar i la serp
Paula BoMBara

Una nena que creix. Un pare. Una mare. Una època his-
tòrica: la darrera dictadura militar argentina. Amb una 
escriptura tan continguda com el dolor dels personat-
ges, aquesta novel·la narra la vida d’una família que ens 
convida a reflexionar sobre la història de tot un país. 

«És d’aquestes lectures que haurien d’estar presents a les 
aules i tenir un lloc privilegiat a les biblioteques escolars... 
No només pel tema, no només per l’estil...»  geMMa lluCh

«Llegir aquesta novel·la és entendre que tots som habi-
tants d’una gran pregunta. I que algunes respostes només 
poden somiar-se.»                                         liliana BodoC

«És dolça i dura, tendra i esgarrifosa, delicada i contundent!»
roC Casagran

Col·leCCió nandiBú horitZons, 01

ISBN: 978-84-9975-807-7

112 pàgines

Rústica 

14 x 20 cm

PVP: 10,00 €

Literatura infantil i juvenil

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

9 788499 758077

Paula Bombara (Argentina, 1972) viu des que era 
molt petita a Buenos Aires. És bioquímica de pro-
fessió, però des de 2004 es dedica exclusivament a 
escriure i es dirigeix especialment al públic infantil i 
juvenil. El 2011, Una casa de secretos va guanyar el 
premi Vaixell de Vapor (Fundació SM). És directora 
de la reconeguda col·lecció de comunicació cientí-
fica per a primers lectors ¿Querés saber? (Editorial 
de la Universitat de Buenos Aires, EUDEBA). Porta 
un bloc que es diu "Desde mi cristal", on publica 
reflexions, assaigs i es permet enllaçar-hi la ciència 
amb l’art sempre que en té l’oportunitat.

1. El 2006 aquesta novel·la va merèixer una 
menció especial de la selecció White Ravens i 
se n'han venut més de 50.000 exemplars.

2. Traduïda per la reconeguda Bel Olid.

3. Llibre recomanat per institucions educatives i 
destacat per l'Associació de Literatura Infantil i 
Juvenil d'Argentina el 2006.

 + 12 aNyS I tamBé per a adultS
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conte infantil

La família Massafilles
Dana

SuSie MorgenStern (Il·lustracions de Clotka)

A casa de la família Arthur hi ha set fills, sis 
dels quals són nenes! Entre els deures, els 
grans àpats, les amigues, l’au-pair, els ena-
moraments i les petites crisis, hi ha molt de 
soroll en aquella casa. I de la família Massafi-
lles, vull... la quarta, l'original, la guapíssima 
Dana!

Col·leCCió nandiBú +8, 06

ISBN: 978-84-9975-794-0

48 pàgines il·lustrades a color

Rústica 

14 x 20 cm

PVP: 8,00 €

Literatura infantil 

1. Susie Morgenstern: ha construït una carre-
ra literària prolífica i exitosa, gràcies a la qual 
ha estat distingida amb nombrosos premis.

2. Susie Morgenstern: "Ningú va anticipar 
l'èxit de la sèrie que encara continu. Jo ho 
veig com una sèi+re de televisió, amb gran 
plaer. M'agrada viure amb aquesta família".

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 757940

9 788499 757711

Susie Morgenstern va créixer en una família de noies, 
però mai MASSA noies. A més, té filles! I nétes! Nas-
cuda als Estats Units, va emigrar a França i escriu en 
francès (potser troba que el francès és una llengua més 
femenina?). Li fa l’efecte que comprèn bé les noies. 
Per a ella, un noi és un extraterrestre! Quan més feliç 
se sent és a casa seva, a Niça, mentre... escriu!

Clotka va néixer als formidables camps de la Picardia, 
però viu a París des dels deu anys. El 2005, quan estu-
diava a l’EPSAA, amb els seus companys de promoció 
va engegar el bloc Damned, primera etapa que la va 
animar a dibuixar còmics. El 2009 publica el seu pri-
mer còmic, Les équilibres instables, amb Loïc Dauvi-
llier (Éditions Les Enfants Rouges). Paral·lelament fa 
il·lustracions per a la premsa i per a edicions juvenils.

 
     + 8 aNyS, I tamBé per a adultS

9 788499 757728 9 788499 757933
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conte infantil

La família Massafilles
Cara

SuSie MorgenStern (Il·lustracions de Clotka)

A casa de la família Arthur hi ha set fills, sis 
dels quals són nenes! Entre els deures, els 
grans àpats, les amigues, l’au-pair, els ena-
moraments i les petites crisis, hi ha molt de 
soroll en aquella casa. I de la família Massafi-
lles, vull... la tercera, la futura estrella, l'activa 
Cara!

Col·leCCió nandiBú +8, 07

ISBN: 978-84-9975-793-3

48 pàgines il·lustrades a color

Rústica 

14 x 20 cm

PVP: 8,00 €

Literatura infantil 

1. Susie Morgenstern: ha construït una carre-
ra literària prolífica i exitosa, gràcies a la qual 
ha estat distingida amb nombrosos premis.

2. Susie Morgenstern: "Ningú va anticipar 
l'èxit de la sèrie que encara continu. Jo ho 
veig com una sèi+re de televisió, amb gran 
plaer. M'agrada viure amb aquesta família".

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 757933

Susie Morgenstern va créixer en una família de noies, 
però mai MASSA noies. A més, té filles! I nétes! Nas-
cuda als Estats Units, va emigrar a França i escriu en 
francès (potser troba que el francès és una llengua més 
femenina?). Li fa l’efecte que comprèn bé les noies. 
Per a ella, un noi és un extraterrestre! Quan més feliç 
se sent és a casa seva, a Niça, mentre... escriu!

Clotka va néixer als formidables camps de la Picardia, 
però viu a París des dels deu anys. El 2005, quan estu-
diava a l’EPSAA, amb els seus companys de promoció 
va engegar el bloc Damned, primera etapa que la va 
animar a dibuixar còmics. El 2009 publica el seu pri-
mer còmic, Les équilibres instables, amb Loïc Dauvi-
llier (Éditions Les Enfants Rouges). Paral·lelament fa 
il·lustracions per a la premsa i per a edicions juvenils.

 
     + 8 aNyS, I tamBé per a adultS

9 788499 7577119 788499 757728 9 788499 757940


