
EP, NO US LES PERDEU!
Quatre novetats que trobareu a la vostra llibreria

Somies amb visitar els 
racons més distants de 
l'Univers? Amb aquesta 

guia interactiva de 
coets, sabràs com és la 
vida dels astronautes a 

l'espai, quina velocitat 
ha d'agafar un coet per 

escapar de la Terra, i 
fins i tot com seran els 

viatges espacials del futur. I, a banda del 
llibre magníficament il·lustrat, 
trobaràs una maqueta de 88 
peces per construir un model 

del coet Saturn V. Només cal 
acoblar les peces, sense tisores 

ni pega. I fa 76 cm d'alt: uau!

BIÒNICA. IMITANT 
LA NATURA. Carles 

Marsal i Eduard Martorell
(Cossetània Edicions)

Us heu fixat mai que el vol d'un 
helicòpter s'assembla força al 
dels espiadimonis? No és pas 

coincidència! Els humans sovint 
inventem coses fixant-nos en 

la natura que ens envolta. 
Aquesta és la finalitat de la 

biònica, que estudia el 
funcionament i l'estructura dels 

éssers vius per crear tecnologia que s'hi inspira. En aquest 
llibre en coneixereu 

una pila d'exemples, amb 
unes il·lustracions 

molt realistes i unes 
explicacions molt 

senzilles i acurades.

Marion Deuchars és 
una dissenyadora 
molt famosa que 
ha guanyat una 
pila de premis. 
Ara us explica 
les tècniques 
secretes dels 
artistes més reconeguts 
de la història, perquè pugueu crear un llibre ple d'art. 
Descobriu la força expressiva dels colors i pinteu amb 

cracs dels pinzells com 
Mondrian, Van Gogh i Klee. 
Les pàgines estan plenes de 
consells fabulosos, i pensades 
perquè hi treballeu a sobre. 
Poseu fil a l'agulla, artistes!

RÍOS 
Peter Goes 
(Maeva Young) 

Voleu fer un viatge 
meravellós pels grans 
rius que reguen tots 
els racons del planeta? 
Pugeu a bord! Fareu la 
volta al món amb unes 
il·lustracions genials i 
descobrireu una pila de 

curiositats dels cinc continents. Sabíeu que a les fonts 
del Sena hi havia un gran santuari dels gals? O que 
l'Amazones conté la 
cinquena part de l'aigua 
de riu de tot el món? 
O que els hindús creuen 
que si es banyen al 
Ganges purifiquen 
el cos i l'ànima? 

CONSTRUEIX UN COET
Ian Graham, Mark Ruffle 

i Galia Bernstein (Ed. Larousse)  

ART CREA EL TEU LLIBRE
Marion Deuchars 
(Coco Books)


