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

Oi que us agrada 
passar una 

miqueta de por? 
I resoldre enigmes 

també? Doncs aquest 
llibre us encantarà!  Hi 

trobareu unes històries 
terrorífiques sobre els 

personatges més espantosos, del monstre 
de Frankenstein al comte Dràcula, sense 

oblidar les bruixes, els 
zombis, les mòmies, l’home 

llop o el monstre del llac 
Ness... I en cada narració 

haureu de resoldre un 
enigma. Seguiu les pistes i 

feu servir la lògica!

CASAS DEL MUNDO
Pablo Aranda i 

Luisa Vera (Anaya)

Us agradaria saber com és 
per dins la casa dels nens 
marroquins, japonesos o 
islandesos? Amb aquest 

llibre podreu fer la volta al 
món i ficar-vos en habitatges de vint-i-dos països 

diferents! Visiteu un tipi dels indis de les planures nord-
americans, una iurta a Mongòlia, una cabana dalt d’un 

arbre a Indonèsia o una casa-vaixell a Holanda. I, a més, 
en cada país 

coneixereu una 
petita història 
dels nens i nenes  

que viuen en 
aquestes cases 

tan especials. 
Bon viatge!

Saps de quin poble ve 
la teva àvia? I com es 
deien els pares del teu 
besavi? Saps qui tenia 
la cara pigada o els 
ulls marrons com els 
teus? Si fas el teu 
arbre de família 
coneixeràs moltes respostes, perquè tots els 
nostres avantpassats formen part del que nosaltres som 

avui. D’ells hem heretat trets físics, coneixements 
i tradicions culturals. 
Aquest llibre us ajudarà 
a fer un viatge fantàstic 
cap a les nostres arrels 
per descobrir que... tots els 
humans som família!

PATATES NYAM 
NYAM. Yara Kono 
(Coco Books) 

Alerta, que aquest no és 
un llibre com els altres! 
Les seves pàgines es 
transformen en un taulell 
de cuina molt original i 
imaginatiu. Aprendreu 

receptes senzilles i boníssimes mentre us ho passeu 
d’allò més bé. Amanida, estofat de fesols, llimonada, 
pa fet a casa, salses variades, sopa de tomàquet amb 
ous escumats i pastís de poma. Entre cassoles i paelles 
dibuixades, haureu 
de fer tasques 
inesperades, com 
condimentar les 
patates nyam-
nyam. Caram, 
quin menú! 

ENIGMES DE POR
Víctor Escandell i Ana 

Gallo (Zahorí Books) 

TODA MI FAMILIA 
Gerda Raidt
(Maeva Young)

LLIBRES46

Sabeu on érem abans de néixer? Per què 
hi ha votacions? És veritat que els 
humans venim del mico? Per què 

tenim vergonya? Aquestes són grans 
preguntes que potser us heu fet 

alguna vegada, oi? Doncs a El meu 
primer Larousse de les grans preguntes 

hi trobareu una resposta que us 
servirà per reflexionar i poder-ne 

parlar amb les pares. Més de 250 
preguntes i respostes de manera 

senzilla i amb unes il·lustracions 
genials. I amb el llibre dedicat als 
invents aprendreu el 
munt de ginys que 

ha desenvolupat la 
humanitat al llarg de la 

història per fer-nos la 
vida més fàcil. Des del 

moment en què 
es va inventar la roda, 

a la prehistòria, fins 
als telèfons mòbils!

CONÈIXER  LA NATURA 
Jaume Sañé (Cossetània Edicions)

L’autor d’aquesta nova col·lecció 
de guies de natura va començar 
criant cucs de seda quan era petit, 
i ha acabat treballant amb 
animals de tota mena, des de 

balenes fins a ornitorincs! Pel camí ha visitat més d’un 
centenar de països de tots els continents. Jaume Sañé és 
naturalista, guia, fotògraf, operador de càmera i autor de 
documentals. Ara ens ofereix guies per conèixer els ocells, els 
mamífers i els bolets. Hi trobareu centenars de fitxes amb una pila 
d’informació molt 
ben organitzada, i 
unes fotos genials 
per reconèixer 
perfectament cada 
espècie. No us les 
deixeu quan feu 
la motxilla!

EL MEU PRIMER LAROUSSE 
Grans preguntes / Invents

Diversos autors (Larousse) 


