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3+

EL RAMAT
Margarita del Mazo · Guridi

humor

A en Miquel li costa dormir, així que cada nit
compta ovelles que salten una tanca. Primer salta
la Una, després la Dues, la Tres i així fins que en
Miquel s’adorm.
Però una nit, l’ovella Quatre diu que està cansada
de saltar. «No! No! I no!», crida quan la intenten
convèncer. Què poden fer les altres ovelles
del ramat?
Ser part d’un ramat d’ovelles és fàcil, només cal
fer el que fa la resta. Però la Quatre s’avorreix i
decideix no seguir a les altres. Podrà dormir en
Miquel, el nen que les compta quan se’n va
a dormir?

De la mateixa AUTORA:

15,90 € · 40 pàgines · 210 x 295 mm
ISBN Català: 978-84-19253-28-6

An
Es Es Gl Eu
Temes: dormir, ovelles, ramat, imaginació,
diversió, comportament.

A vegades, no seguir
a la resta pot tenir
conseqüències
sorprenents. El ramat
per fi en català a
les llibreries!

3+
Un cant a la diversitat
i a la igualtat, de José
Carlos Andrés i
Lucía Serrano.

AINHOA BELLUGUET

diversitat

José Carlos Andrés · Lucía Serrano

L’Ainhoa i la seva família no saben perquè cau tant
fins que la doctora descobreix que la nena té una
malaltia que afecta els seus músculs.
Amb el temps, l’Ainhoa anirà en cadira de rodes.
Però això no la impedeix ser... la més entremaliada
dels tres!
Una història sincera i divertida, inspirada en
fets reals.

14,90 € · 40 pàgines · 250 x 250 mm
ISBN Català: 978-84-18599-96-5

Del mateix AUTOR:

Ct
In Es

Temes: diversitat, igualtat, diversió, discapacitat, família.

3+

LA NELA I LES ONADES

pors

Britta Teckentrup

La Nela navega sola en la seva petita barca, però
la mar és fosca i profunda, i li fa por. Al llarg del
seu viatge l’acompanyen centenars de meduses,
dofins, una balena i un colom… Tots ells l’ajudaran a
travessar la mar.
Aconseguirà la Nela superar les seves pors i arribar
a una nova riba?
Enfrontar-se a les pors és difícil, però el camí és
més senzill si el fem acompanyats. A vegades, si
mirem al nostre al voltant, ens adonem que no
estem sols.

De la mateixa AUTORA:

16,00 € · 40 pàgines · 245 x 245 mm
ISBN Català: 978-84-19253-05-7

Es Eu

Temes: mar, pors, solitud, tempesta, valentia,
ajuda, superació.

Després de L’arbre
dels records i L’estel del
Talp, Britta Teckentrup
ens porta una història
de lluita i optimisme
enmig d’una tempesta.

13+

EL BOSC, LA NENA I EL LLOP

emocions

Giovanna Ranaldi

Una mare comet una imprudència i envia a la seva
filla, sola, al bosc. La Caputxeta Vermella és una
nena molt innocent. El llop és dolent. I el caçador…
és dels que dispara. Tothom coneix la història, però
aquesta també es pot veure des d’un altre punt de
vista, tornar-hi a pensar i reinterpretar-la.
El bosc, la nena i el llop és un àlbum il·lustrat sense
text en què les imatges i la seva immensa capacitat
evocadora ens traslladen al mite construït entorn
de la Caputxeta Vermella.
La col·lecció NubeAdulta presenta un preciós i
reflexiu àlbum sense paraules. La il·lustradora
Ranaldi ens proposa una Caputxeta Vermella des
d’una altra perspectiva.

16,00 € · 32 pàgines · 278 x 150 mm
ISBN Català: 978-84-19253-52-1

Es

Temes: rondalla, literatura tradicional, caputxeta, foscor, bosc, llop,
silenci, sensacions.

Una Caputxeta
diferent, un bell àlbum
sense paraules.

6+

DANIELA I LES DONES PIRATA
DE LA HISTÒRIA

igualtat

Susanna Isern · Gómez
La Daniela descobreix un antic llibre de la seva
àvia amb les històries de deu valentes dones pirata.
Des de les mars de la Xina fins a les costes de Nova
York, des de l’antiga Grècia fins als temps moderns,
aquestes dones pirata van solcar els oceans a la
recerca de riqueses. Encara que moltes vegades les
van tractar d’impedir navegar, elles es van negar
a acceptar el seu destí o van lluitar per millorar-lo.
Awilda, Mary Read, Lai Choi San, Grace O’Malley,
Ching Shih… Les seves vides i gestes van inspirar a
la Daniela.
Coneix les vides i aventures de les deu dones
pirata més importants de la història.

17,90 € · 60 pàgines · 240 x 290 mm
ISBN Català: 978-84-19253-42-2

An
Es Es Gl Eu

Temes: dones pirata, tresors, aventures, amistat,
valentia, inspiració.

La nena pirata més
famosa ens explica
que hi ha hagut dones
pirata importants
en la història! No te
les perdis!

3+
Un libro muy útil para
abordar temas como
la diversidad o los
complejos, de mano de
la autora y psicóloga
Susanna Isern.

EN BOGO EL GUILLOT QUE HO VOLIA TOT
Susanna Isern · Sonja Wimmer

emocions

En Bogo el guillot vivia entre les branques d’un
gran arbre. Un dia va decidir que inventaria cosas
meravelloses per tenir tot el que volgués. Una
divertida història per ensenyar-nos que les qualitats
que cadascú de nosaltres tenim són úniques i ens
fan especials. Amb aquest libre abordem temes
com la diversitat i els complexos. Galardonat amb
el Junior Library Guild.
Una divertida història per ensenyar-nos que les
qualitats que cadascú de nosaltres tenim són
úniques i ens fan especials.

15,90 € · 40 pàgines · 275 x 255 mm
ISBN Català: 978-84-19253-15-6

Ct
In Es
De la mateixa
IL·LUSTRADORA:

Temes: complexos, únic, diversitat, fantasia, animals,
faula i valors.

3+

UNA SORPRESA PER A LA TORTUGA
Paula Merlán · Sonja Wimmer

amistat

Quan aquell matí la Tortuga es va mirar a l’estany,
es va adonar que tenia la closca vella i desgastada.
Es va sentir trista, però aviat va arribar el seu gran
amic, l’Ocellet. I aquest va tenir una GRAN idea per
ajudar a la seva amiga…
Una història màgica, una rondalla que ens parla
amb bellesa i tendresa de fer-se gran, i de la
importància de l’amistat.

14,90 € · 40 pàgines · 280 x 240 mm
ISBN Català: 978-84-19253-16-3

An
Es Es
De la mateixa
IL·LUSTRADORA:

Temes: amistat, vellesa, rondalla, imaginació, màgia.

Guanyador en la
categoria ‘Llibre més
inspirador’ en Latino
Book Awards.

10+

SOC NOMÉS MEVA

igualtat

Raquel Díaz Reguera

El ratolí li pregunta a la ratolineta: «Per què et
vesteixes així? Posa’t això» o «Què deus haver fet
per aconseguir un ascens a la feina?». El ratolí s’està
convertint en un gat. El procés és lent però cada
vegada més evident.
La ratolineta sap que no és feliç i no entén com
la seva romàntica història d’amor ha acabat
convertida en una història de terror. Té por.
Però aviat obrirà els ulls i aconseguirà escapar
del seu cau.
Un llibre que parla del maltractament. La
ratolineta s’adona que, davant de situacions
abusives, no ha d’oblidar la premissa: «No soc
de ningú, soc només meva».
15,90 € · 40 pàgines · 230 x 270 mm
ISBN Català: 978-84-19253-58-3

Es

Temes: maltractament, violència de gènere, assetjament, llibertat, feminisme, valor.

Un valent relat de
Raquel Díaz Reguera,
autora referent en
temes de gènere en
literatura infantil
i juvenil.

3+
Un divertidíssim
àlbum per a anar a
dormir, de la mà del
talent internacional
Daniel Fehr i
il·lustracions de
Jorge Martín.

HI HA UNA VACA AL MEU LLIT

humor

Daniel Fehr · Jorge Martín González

Abans de dormir, una nena diu que al seu llit hi ha
una vaca. És possible? Quan el pare va a la seva
habitació, allà no hi ha ningú. «Pare, és que ara la
vaca està jugant a fet a amagar amb un elefant i
un ànec».
Una divertida història per abans d’anar a dormir.
Que potser tot és fruit de la imaginació de la nena?
Una nena s’inventa tota mena d’excuses per no
dormir. Encara que pot ser que no siguin excuses…
I si realment hi ha una vaca al seu llit?

15,90 € · 36 pàgines · 250 x 275 mm
ISBN Català: 978-84-18599-78-1

Del mateix AUTOR:

An
Es Es Gl Eu

Temes: dormir, imaginació, somnis, pors, família, llit.

6+

EL GRIPAU

humor

Elise Gravel

ELISE GRAVEL

Sabies que els gripaus poden posar fins a 6000 ous
de cop? I que, si els ataquen, tiren verí per la pell?
Hi ha moltes classes de gripaus i alguns poden
viure a l’aigua; d’altres, a terra ferma; i n’hi ha que
fins i tot a les branques dels arbres. Si et trobes a
De què s’alimenta?
un gripau, significa que
ets a cucs
un illoc
net i sense
D’insectes,
aranyes.
atrapa amb la llengua!
contaminació, així queElspots
gaudir de la natura
Tret característic
amb ell!
Els bonys de la pell,

Elise Gravel

que fa servir per camuflar-se.

EL GRIPAU

Talent especial

Es menja la seva pell!
Tot el que sempre vas voler
saber sobre aquestes
Quin fàstic!
petites bestioles que ens envolten. Alguns diuen
que són lletges i desagradables, però també poden
COL·LECCIÓ BESTIOLES
ser molt divertides.

USD 11.99

COL·LECCIÓ BESTIOLES

En la mateixa COL·LECCIÓ:
www.nubeocho.com

12,50 € · 36 pàgines · 152 x 210 mm
ISBN Català: 978-84-19253-50-7

Es
Temes: gripau, granota, capgròs, aigua, toxina, espècies,
ous, llengua, natura, perill d’extinció.

Un nou llibre de la
col·lecció ‘Bestioles’!
El gripau s’uneix a El
mosquit, El cuc, El poll,
La rata i El ratpenat.

3+
Nou àlbum de Luis
Amavisca, autor de
Visca les ungles de
colors! i El monstre
més lleig del món.
Amb il·lustracions
d’Anna Font.

EN PETITA PERSONA

família

Luis Amavisca · Anna Font

Un llibre poètic que rendeix homenatge a la
infància. Dedicat a totes les petites persones, a
les seves habilitats i interessos, i al camí que els
portarà a convertir-se en grans persones.
No hi ha pressa a créixer, Petita Persona…
Una tendra història que ens transporta al
món infantil d’en Petita Persona i com es va
transformant a mesura que creix.

Del mateix AUTOR:

15,90 € · 32 pàgines · 230 x 290 mm
ISBN Català: 978-84-19253-34-7

An
Es Es

Temes: infància, amor, paternitat, imaginació, famílies
diverses, poesia, habilitats, família, créixer.

Un llibre sobre el
poder de la imaginació.
Què hi deu haver dins
de la capsa? Potser
són núvols, o una fada
cargol. O potser...

3+

UNA CAPSA

emocions

María José Ballesteros

En Fu i la Bo reben una capsa per al seu pare,
el senyor Carrió. Fins que el seu pare arriba de
la feina, els dos germans es passen tot el matí
imaginant, somniant i creant infinites possibilitats
sobre què pot contenir la capsa. En aquesta
experiència, ambdós senten il·lusions i decepcions,
i sobretot curiositat.
Els germans Bu i Fo reben una capsa per al seu
pare. No saben què fer: obrir-la o no obrir-la i
continuar imaginant què conté?

També disponible
en ANGLÉS:

14,90 € · 40 pàgines · 190 x 220 mm
ISBN Català: 978-84-19253-02-6

An
Ct Es

Temes: curiositat, imaginació, família, respecte a la
intimitat, creativitat.

5+
Ja és aquí el tercer
llibre de la col·lecció!
L’Os rentador,
el Guillot i ara
l’Esquiroleta ens
mostren diferents
experiències plenes
de diversió.

L’ESQUIROLETA NO SAP DIR NO

emocions

Susanna Isern · Leire Salaberria

Aviat és l’aniversari de l’Os. L’Esquiroleta decideix
fer-li un bon regal, però quan va a sortir de casa…
«Esquiroleta, que podries esperar al carter i donar-li
aquest paquet?»
«Esquiroleta, que podries cuidar l’Anegueta una
estona?»
«Esquiroleta, que podries ajudar-me a fer els
exercicis de matemàtiques?»
El Guillot, l’Ànec, la Cérvola i altres amics li
demanen ajut, i ella no sap dir que no. Li donarà
temps a preparar el seu regal per a l’Os?
Després de L’Os rentador vol ser el primer i En
Guillot diu mentides, arriba L’Esquiroleta no sap
dir que no, un llibre sobre l’assertivitat. No podem
accedir sempre als desitjos i a les peticions dels
altres, i hem d’aprendre a dir-ho.
De la mateixa AUTORA:

14,90 € · 40 pàgines · 210 x 245 mm
ISBN Català: 978-84-19253-21-7

An
Ct Es

Temes: assertivitat, amistat, experiències, diversió,
animals, bosc, pors.

3+
Un àlbum il·lustrat
ple de color i energia.
No ens hem de donar
per vençuts si volem
fer realitat els
nostres desitjos.

LA LOLA BUSCA L’ARC DE SANT MARTÍ

aventures
Miró hacia arriba,
pero no vio lo que buscaba.

Naomi Jones · Gómez

A la Lola el que més li agrada del món són els arcs Miró hacia abajo
de Sant Martí, però són tan difícils de trobar que
y tampoco encontró nada.
decideix crear-ne un ella mateixa. Així que es posa
a buscar els seus colors pertotSiguió
arreu, i comença
la
buscando
y entonces vio un viejo
seva aventura.

nido.

La Lola no es rendeix, vol un arc de Sant Martí per a
ella sola. Ho aconseguirà?
De l’autora internacional Naomi Jones, il·lustrat
per Gómez!
Busquem un arc de Sant Martí?

14,90 € · 40 pàgines · 230 x 270 mm
ISBN Català: 978-84-19253-18-7

An
Es Es

Temes: Arc de Sant Martí, colors, família, pare, buscar, perseverança, diversió.

3+
Una tendra i divertida
història sobre la
importància de ser un
mateix i de respectar
als altres.

SOC UN PRÍNCEP!

humor

A.H. Benjamin · Alessandro Montagnana

El porquet troba una corona i diu que vol ser
un príncep, però comença a molestar als altres
animals del bosc. Els seus amics estan farts del seu
comportament i decideixen parlar amb ell.
El porquet vol ser un príncep, però comença
a donar ordres a tothom i es posa molt pesat.
S’adonarà que està molestant als altres animals?

15,90 € · 44 pàgines · 260 x 260 mm
ISBN Català: 978-84-19253-48-4

An
Es Es
Del mateix IL·LUSTRATOR:

Temes: manar, respecte, humor, valentia, corona, bosc,
animals, aventures, dracs, prínceps i princeses.

CONTACTE
www.nubeocho.com
info@nubeocho.com

