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Des d’aleshores, 

el planter d’autors 

i il·lustradors no ha 

parat de créixer i 

ens ha fet ser més grans i 

més internacionals. Sempre atents als 

nous temps, a les noves necessitats, a les 

noves tendències, hem procurat editar 

llibres en què el valor educatiu sempre 

hi fos present.

Entre aquests nous lectors prime-

rencs, com voleu que no hi siguin els se-

guidors fidels de la sèrie L’Agus i els 

monstres?

I és que Jaume Copons i Liliana For-

tuny han creat uns personatges tan di-

vertits i entranyables que han convertit 

aquesta col·lecció en tot un fenomen:  

16 títols i un ritme trepidant d’edició. 

Milers de lectors àvids de nous títols 

ens segueixen, i no tan sols a casa nostra 

sinó arreu del món. L’Agus s’ha posat a 

voltar món i ja ens parla 18 idiomes!

Ens sentim orgullosos de celebrar que 

l’Agus Pianola, el Sr. Flat i els seus incon-

dicionals monstres ja fa 5 anys que ens 

acompanyen! Perquè en aquest temps 

hem aconseguit un repte fenomenal: 

transformar infants desmotivats, catalo-

gats com a «no lectors», en lectors inqui-

ets i afamats de més aventures.

Perquè l’experiència de llegir des de 

la llibertat i el plaer genera meravelles, i 

allò que absorbim arrela en nosaltres per 

sempre.

Sabem del cert que la qualitat de les 

vivències que els infants reben i practi-

quen al voltant d’un llibre dibuixarà la 

seva riquesa personal i el seu perfil de 

lector del futur.

Fem-los a mans, doncs, llibres de tota 

mena, per jugar-hi, cantar, riure; expli-

quem-los històries i llegim-los contes… 

Des de fa 30 anys com en els anys que 

vindran, ens il·lusiona continuar pujant 

amb vosaltres una nova «generació 

Combel».

noemí Mercadé 
Directora editorial

          

Ja fa anys
que alimentem lectors! 

30
I potser aquells nens i nenes d’aleshores  
ja són avui pares i mares que també 
encomanen als seus fills el gust per la lectura 

amb alguna proposta del nostre catàleg.



noemí Mercadé 
Directora editorial

          

i continuem!

La sèrie  
«L’Agus i els 
monstres»  
fa 5 anys!

Tot i que ja han 
escrit i dibuixat 
16 títols de la 

nostra col·lecció, 
la Liliana i en Jaume 

ja preparen més 
llibres!

No paren!  

Són uns  

monstres! Que el gust 
per la lectura 
es continuï 
contagiant!  

I que la generació 
Combel no deixi 

de créixer!

I vosaltres! 
Vosaltres  
també sou 
monstres!

ARRIBA EL SR. FLAT!

ARRIBA DE VERITAT!
Em trobaràs a la pàgina 20  

del catàleg.
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La màgia polar
Una mica d’aigua i... alehop!, apareixen  
nous amics per jugar a la banquisa. Enfonsa  
el llibre a l’aigua i veuràs el color de tots els  
animals del gel. Inclou un nino per jugar al bany.

Les formes del senyor Bear
Els nombres del senyor Bear
Dos llibres de la il·lustradora francesa Virginie Aracil 
per aprendre a comptar i reconèixer les formes en 
català i anglès. Cada títol inclou, a més, un annex final 
amb peces encunyades per jugar amb els nombres i 
les formes bàsiques.

a partir de 3 mesos

> PVP amb IVA: 12,90 
> PVP sense IVA: 12,40 

la màgia polar

TexT I Il·lusTracIons:  
Sophie Ledesma

13 x 13 cm
8 pàgines
Llibre bany

Un llibre  
qUe canvia 

qUan es  
MUlla!

a partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 13,50 
> PVP sense IVA: 12,98 

les formes  
del senyor bear

altres tÍtols  
de l’aUtora:

els colors  
del senyor bear

> PVP amb IVA: 16,90 
> PVP sense IVA: 16,25 

vocabUlari  
en catalÀ  
i anGlÈs

TexT  

I Il·lusTracIons:  
Virginie Aracil

16,5 x 21 cm
20 pàgines
Tot cartró

els nombres  
del senyor bear
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Mixifú
Una nit de lluna plena o un dia de tempesta són bones 
ocasions per observar i meravellar-se. En Mixifú és un gat 
juganer que mira el món amb curiositat. L’acompanyes? 
Un llibre amb mecanismes mòbils que ens descobreix la 
màgia dels petits moments.

Il·lustrador i enginyer del paper. 

Treballa per a les principals editorials 
catalanes, espanyoles i franceses.  
Ha guanyat dues vegades el  

Premi Junceda.

Escriptora i professora  
d’art i literatura. 

Ha publicat una trentena de llibres 
infantils i juvenils, alguns dels quals  
s’han traduït a diverses llengües.

Xavier saloMó 

MeritXell MartÍ 

a partir de 3 mesos

> PVP amb IVA: 12,90 
> PVP sense IVA: 12,40 

la màgia polar

altres tÍtols  
de l’aUtora:

els colors  
del senyor bear

> PVP amb IVA: 16,90 
> PVP sense IVA: 16,25 

altres tÍtols  
dels aUtors:

> PVP amb IVA: 12,50 
> PVP sense IVA: 12,02 

bon dia

bona nit

col·leccIó: Mixifú
TexT: Meritxell Martí
Il·lusTracIons:  
Xavier Salomó

17 x 17 cm
16 pàgines
Tot cartró

a partir de 2 anys

> PVP amb IVA: 12,50 
> PVP sense IVA: 12,02 

Mixifú i la lluna Mixifú i la pluja

dels  
aUtors de  
Bon dia i 
Bona nit

3a edició 3a edició
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El meu primer memory.  
Les bestioles
Un llibre tot de cartró amb cinc propostes del joc del 
memory per aprendre els noms de les petites bestioles 
de cinc entorns diferents: el camp, l’estany, el bosc, sota 
terra i la nit. A la pàgina esquerra, hi ha una escena amb 
diverses activitats d’observació i, a la dreta, hi ha el joc 
del memory, amb quatre parells de cartronets per 
relacionar.

En Bob i els seus amics
En Bob i el seu contrabaix canvien de casa. Escolta les melodies noves 
que descobreix en Bob en aquest veïnat tan musical! Descarrega’t la 
cançó sencera al final del llibre composada per Jules Bikôkô, membre  
de Macaco!

TexT  

I Il·lusTracIons:  
Marc Clamens &  
Laurence Jammes
MÚsIca:  
Jules Bikôkô

19 x 19 cm
12 pàgines
Tot cartró

a partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 15,90 
> PVP sense IVA: 15,29 

en bob i els seus amics

col·leccIó:  
El meu primer memory 
Il·lusTracIons:  
Manu Callejón

24 x 28 cm
10 pàgines
Tot cartró

a partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 15,90 
> PVP sense IVA: 15,29 

el meu primer memory.  
les bestioles

altres tÍtols  
de la col·lecció:

> PVP amb IVA: 15,90 
> PVP sense IVA: 15,29 

el meu primer memory.  
els colors

el meu primer memory.  
els animals

JUGa, 
observa i 

descobreiX 
els aniMals!

Un llibre 
sonor sobre 

la Música i 
l’aMistat

2a edició

2a edició
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Si no he menjat res!
El llop té mal de panxa i el metge l’examina. 
–Però, si no he menjat res! –diu, ofès–. 
Potser... alguna fada?
–I aquest soroll? Si són els tres porquets! I 
aquestes àvies d’on surten? 
El metge se sorprèn amb tota la tropa. 
Aixeca les solapes per descobrir qui 
s’amaga en aquesta panxota!

On és el meu jersei?
En Roc ha perdut el seu jersei 
preferit. L’ha buscat arreu. Dins, 
fora, dalt i baix. A l’armari, a la 
cuina, al bany, aquí, allà i més 
enllà. On deu ser? Una història 
adorable amb solapes, pàgines 
encunyades i una petita 
introducció als nombres.

a partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 9,90 
> PVP sense IVA: 9,52 

on és el meu jersei?

Escriptora i poeta. 
Treballa com a animadora 
de la creativitat i de  

la lectura en escoles, 
biblioteques i centres 

culturals. És especialista  
en poesia infantil. 

Mar beneGasTexT: Mar Benegas
Il·lusTracIons:  

Andreu Llinàs

21 x 21 cm
18 pàgines
Tapa dura

a partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 12,90 
> PVP sense IVA: 12,40 

si no he menjat res!

altres tÍtols  
de l’aUtora:

> PVP amb IVA: 12,90 
> PVP sense IVA: 12,40 

i aquí dins,  
qui hi ha?

i la teva casa,  
tomasa?

Un 
hoMenatGe 
als contes 
popUlars 

farcit 
d’hUMor

TexT I Il·lusTracIons:  
Nicola Slater

16,5 x 23 cm
22 pàgines
Tot cartró

Un  
divertit 
coMpte 
enrere  
del 10  
a l’1

2a edició
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Qui ha estat?
A la Rosa sempre li toca el rebre quan a casa algú ha fet 
una malifeta. Però ella, fixant-s’hi molt, és capaç de 
trobar-ne els veritables culpables. I tu, sabràs descobrir 
qui ha estat? Cas per cas, jugueu a descobrir el culpable 
observant l’escena amb atenció, i, si no us en sortiu, 
estireu la solapa i trobareu la solució!

TexT: Jaume Copons
Il·lusTracIons: Gusti

23 x 23 cm
26 pàgines
Tot cartró

A banda d’haver escrit 
un munt de novel·les, 

cançons i guions, Jaume 
Copons és coautor d’algunes 

sèries infantils de televisió.  
Li agrada passejar sense rumb 
fix, mirar els aparadors de les 

sabateries, escoltar la mateixa 
cançó una vegada i una altra i 

llegir diversos llibres alhora.

Il·lustrador argentí. 
Durant uns anys va 

treballar a l’estudi Catú 
Cine Animació i a l’estudi 

de dibuixos animats Hanna 
Barbera. Des que es  

va traslladar a Europa,  
el 1986, s’ha dedicat a 

il·lustrar llibres infantils.

JaUMe copons

GUsti

a partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 14,90 
> PVP sense IVA: 14,33 

qui ha estat?

sis GerMans,  
Un Gat i alGUna 

entreMaliadUra. 
qUi ha estat?
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pop-up i interactius

Abracadabra
En Daniel ha rebut el millor regal  
del món pel seu aniversari:  
el maletí de màgia de l’avi!  
Quins trucs hi trobarà? Quines  
sorpreses conté? Tanca els ulls  
i demana un desig. Un llibre  
ple de màgia!

TexT I Il·lusTracIons:  

Marta Comín

17 x 23 cm
46 pàgines
Tot cartró

a partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 13,90 
> PVP sense IVA: 13,37 

abracadabra

Dissenyadora gràfica, 
il·lustradora i autora de 

diversos llibres infantils.  
El seu llenguatge concís  

i directe troba les seves principals 
referències en els llibres infantils  
de Paul Rand i Fredun Shapur,  
els collages de Matisse  
o la gràfica d’Ikko Tanaka.

Marta coMÍn

passa  
la pÀGina i...

abracadabra!
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Tothom al tren!
En Croco, en Leo i en Panda reben una 
invitació per a la festa d’aniversari d’una amiga 
que viu a la muntanya. Com hi aniran? Amb 
tren! Arriben a l’estació, compren el bitllet, 
busquen el seu vagó i... en marxa! Estira les 
llengüetes, aixeca les solapes i descobreix  
com és un tren per dins. Bon viatge!

La Gala i el Pelut al circ
El Pelut, el gos trapella de la Gala, salta a la pista del circ 
per participar en l’espectacle. Els acròbates, els pallassos, 
l’espectacle de màgia… Desplega els pop-ups de 
cadascun dels números d’aquest circ fabulós!

col·leccIó:  
Pop Show 

TexT I Il·lusTracIons:  
Marc Clamens &  
Laurence Jammes

15 x 21 cm
12 pàgines
Tapa dura

Viuen i treballen a Barcelona 
il·lustrant llibres infantils. 

Han publicat molts títols,  
sobretot a França, on, a més, 

col·laboren com a il·lustradors en 
revistes infantils. També tenen  

experiència en l’àmbit de la moda,  
la decoració i el disseny tèxtil.

laUrence JaMMes / Marc claMens

col·leccIó: Portes el bitllet?
TexT: Àngels Navarro
Il·lusTracIons: Julio Antonio Blasco

21 x 21 cm
16 pàgines
Tapa dura

a partir de 2 anys

> PVP amb IVA: 14,50 
> PVP sense IVA: 13,94 

altres tÍtols  
de la col·lecció:

> PVP amb IVA: 13,90 
> PVP sense IVA: 13,37 

ens enlairem!

Un  
espectacUlar 

circ en  
pop-Up!

altres tÍtols  
de la col·lecció:

> PVP amb IVA: 16,90 
> PVP sense IVA: 16,25 

la Gala i el pelut  
al parc d’atraccions

a partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 16,90 
> PVP sense IVA: 16,25 

la Gala i el pelut al circ

tothom al tren!

aiXeca les 
solapes,  

estira les 
llenGÜetes  

i qUe coMenci  
el viatGe!
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pop-up i interactius

Petita ballarina
Ajuda la Petita Gata a complir el seu 
somni: ser ballarina! Un llibre interactiu 
amb solapes, ballarins, músics i... un  
gran escenari pop-up per al festival  
de fi de curs!

Dissenyadora gràfica 
i il·lustradora de 

nombrosos llibres per 
a nens i nenes. 

Ha guanyat diversos premis  
i els seus llibres s’han publicat 

a molts països, com per 
exemple els Estats Units, 
França, Itàlia o la Xina.

patricia Geis

altres tÍtols  
de la col·lecció:

petit xef

> PVP amb IVA: 14,90 
> PVP sense IVA: 14,33 

petit vianant

> PVP amb IVA: 12,90 
> PVP sense IVA: 12,40 

Un llibre  
interactiU  

sobre  
dansa

col·leccIó: Petit... 
TexT I Il·lusTracIons:  
Patricia Geis
24,5 x 26,5 cm
12 pàgines
Tapa dura

a partir de 4 anys

> PVP amb IVA: 21,90 
> PVP sense IVA: 21,06 

petita ballarina
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Sis ocells  
són tres parells
Sis ocellets han crescut i es 
disposen a deixar el niu…  
Un llibre pop-up ple de 
sorpreses i d’ocells 
extraordinaris, per aixecar  
el vol!

Dinopop.  
15 Pop-ups increïbles
Mira com els dinosaures i els rèptils prehistòrics 
cobren vida en aquest vistós llibre pop-up. Amb  
15 dinosaures en tres dimensions i un disseny gràfic 
atractiu per als  petits seguidors de les criatures  
més grans que han poblat el planeta.

TexT: Olivia Cosneau
Il·lusTracIons: Bernard Duisit

15,5 x 28,5 cm
16 pàgines
Tapa dura

a partir de 4 anys

> PVP amb IVA: 19,90 
> PVP sense IVA: 19,13 

sis ocells  
són tres parells

poesia  
en pop-Up!

TexT: Owen Davey
Il·lusTracIons: Owen 
Davey, David Hawcock

18,5 x 18,5 cm
30 pàgines
Tapa dura

a partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 17,90 
> PVP sense IVA: 17,21 

dinopop.  
15 pop-ups increïbles
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primers lectors

altres tÍtols de la 
col·lecció:

Cavall clàssic
Una col·lecció de contes populars 
adaptats per a primers lectors, amb 
unes il·lustracions captivadores 
perquè s’iniciïn en la lectura per mitjà 
de les històries i els personatges dels 
clàssics de sempre.

rínxols d’or 
Il·lusTracIons: 

Flavia Zorrilla

la princesa i el pèsol 
Il·lusTracIons: 

Jana Glatt

adapTacIó del TexT:  
Mireia Cornudella 

20 x 20 cm, 24 pàg.
Tapa dura 
LLETRA DE PAL

el pastor mentider 
Il·lusTracIons: 

Laura Brenlla

els follets sabaters 
Il·lusTracIons: 

Òscar Julve

en patufet  els tres porquets

la rateta que 
escombrava 
l’escaleta

l’aneguet  
lleig 

la lletera els músics  
de bremen

la caputxeta 
vermella

les set cabretes  
i el llop

a partir de 2 anys

> PVP amb IVA: 6,50 
> PVP sense IVA:  6,25 

2a edició

2a edició

2a edició

2a edició
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Àlbums

Dissenyadora 
gràfica de formació, 
actualment té una 

trentena d’àlbums 
publicats per 

prestigioses editorials 
internacionals i la seva 
obra ha recorregut el món, 
arribant a ciutats com 
Tokio o París. Guardonada 
en nombroses ocasions.

beatrice aleMaGnaLes coses  
que se’n van
A la vida hi ha moltes coses que se’n 
van, que es transformen, que passen. 
Totes menys una. Un àlbum il·lustrat 
que ens parla amb molta sensibilitat 
dels canvis vitals i del pas del temps.  
Per reforçar el missatge, en cada 
escena hi ha una pàgina de paper 
vegetal que ens convida a veure la 
transformació.

TexT I Il·lusTracIons:  
Beatrice Alemagna

16 x 25 cm
40 pàgines
Tapa dura

a partir de 5 anys

> PVP amb IVA: 16,90 
> PVP sense IVA: 16,25 

les coses que se’n van

Un gran  
dia de res

el meravellós  
peludiu-renudiu-xiquitiu

altres tÍtols de l’aUtora:

> PVP amb IVA: 15,90 
> PVP sense IVA: 15,29 

les  
escenes 

canvien en 
passar la 
pÀGina de 

paper  
veGetal!

2a edició
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Per dins
Dins el cap, el cervell és com un director d’orquestra. A partir 
de les ordres que envia, podràs descobrir com funciona el cos 
per dins! Aixeca les solapes d’aquesta guia visual amb 
curiositats i anècdotes  per descobrir com treballa  
el cos PER DINS!

col·leccIó:  

El cos humà 

TexT:  

Cristina Junyent
Il·lusTracIons:  
Cristina Losantos

18,5x28
36 pàgines
Tapa dura

a partir de 5 anys

> PVP amb IVA: 15,90 
> PVP sense IVA: 15,29 

per dins

Per fora
L’entorn on vius et proporciona el que  
necessites, però has de conèixer bé el que 
t’envolta. A partir de la vista, l’oïda i els altres 
sentits, podràs comprendre què passa fora del 
cos. Aixeca les solapes d’aquesta guia visual amb 
curiositats i anècdotes per descobrir com treballa 
el cos PER FORA!

Llicenciada i doctora en 
Biologia. És fundadora  
i dirigeix la Fundació Ciència 

en Societat, dedicada a la 
promoció i l’estímul de la cultura 

científica. Ha publicat llibres i 
articles en diversos diaris i en  
revistes especialitzades. També ha 
col·laborat en programes de 
divulgació científica.

cristina JUnYent

Il·lustradora, llicenciada 
en Belles Arts. Treballa per 
a moltes editorials europees  

i col·labora en diversos  
diaris i revistes infantils.  

El 1998 va guanyar el  
2n Premi Nacional d’Il·lustració  
del Ministeri de Cultura.

 cristina losantos

coneiX  
el teU cos  

per dins  
i per fora

col·leccIó:  

El cos humà 

TexT:  

Cristina Junyent
Il·lusTracIons:  
Cristina Losantos

18,5x28
36 pàgines
Tapa dura

a partir de 5 anys

> PVP amb IVA: 15,90 
> PVP sense IVA: 15,29 

per fora
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Frank Lloyd Wright
Un viatge interactiu a través de l’obra de l’arquitecte Frank Lloyd 
Wright. Sorprenent llibre pop-up amb finestres tridimensionals, 
edificis en 3D, solapes, pestanyes i una proposta d’activitat 
artística perquè els joves lectors descobreixin la vida i l’obra 
d’aquest genial arquitecte.

col·leccIó: ¡Mira qué artista!
TexT I Il·lusTracIons: Patricia Geis

21 x 30 cm
18 pàgines
Tapa dura

a partir de 7 anys

> PVP amb IVA: 21,90 
> PVP sense IVA: 21,06 

frank lloyd Wright

leonardo da vinci Matisse picasso

altres tÍtols de l’aUtora:

> PVP amb IVA: 21,90 
> PVP sense IVA: 21,06 

El Sol i els planetes
Un llibre pop-up per als amants de 
l’espai, amb informació actualitzada en 
solapes sorprenents sobre els cossos 
celestes, per entendre d’una forma molt 
pràctica i experimental com funciona el 
sistema solar i com rebem els seus 
efectes en la nostra vida quotidiana  
a la Terra.

TexT I Il·lusTracIons: 
Patricia Geis

21 x 29,7 cm
14 pàgines
Tapa dura

a partir de 5 anys

> PVP amb IVA: 17,90 
> PVP sense IVA: 17,21 

el sol i els planetes

Un viatGe  
pel sisteMa  

solar  
en pop-Up

llibre en  
castellÀ

2a edició 2a edició
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Mira, mira més enllà
El cervell humà es considera la maquinària més 
complexa que podem trobar. És el centre de control 
de totes les nostres activitats. Però…, és una màquina 
perfecta? Abans de respondre, obre aquest llibre i 
veuràs com el cervell, a vegades, ens enganya!

TexT I Il·lusTracIons:  
Àngels Navarro

23 x 23 cm
24 pàgines
Tapa dura

Llicenciada en Psicologia i 
especialista en jocs d’enginy 
i entreteniment mental.  

Ha publicat més de  
200 llibres, alguns dels quals 

s’han traduït a 22 llengües.

ÀnGels navarro

altres tÍtols de l’aUtora:

> PVP amb IVA: 12,90 
> PVP sense IVA: 12,40 

Un món  
de jocs

cas obert.  
segueix la pista!

a partir de 5 anys

> PVP amb IVA: 16,90 
> PVP sense IVA: 16,25 

Mira, mira més enllà

il·lUsions  
ÒptiqUes  
per posar  

a prova  
el teU  

cervell

El llibre més bonic 
de tots els colors
Sabies que... la caixa negra  
d’un avió és de color taronja?,  
...el bolígraf blau és un invent 
francès?, ...els ànecs cullerot 
mascle tenen el cap de color 
verd? Si voleu descobrir que la 
música, els esports, el menjar, els 
animals o els personatges dels 
contes també tenen a veure amb 
els colors, acompanyeu l’Otto  
i el seu amic Leon en el seu 
recorregut per aquest llibre.

TexT I Il·lusTracIons:  
Tom Schamp

27,5 x 33 cm
48 pàgines
Tapa dura

a partir de 6 anys

> PVP amb IVA: 17,90 
> PVP sense IVA: 17,21 

el llibre més bonic  
de tots els colors

descobreiX  
les histÒries 

qUe s’aMaGUen 
darrere de 
cada  color

2a edició2a edició
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Els carters  
de l’espai
Ep, hola! Soc l’Agus Pianola! Potser ja em deus 
conèixer, oi? Doncs aleshores ja saps que des 
de fa temps comparteixo lectures i moments 
extraordinaris amb el Sr. Flat i una bona colla de 
monstres. Aquesta vegada el Dr. Brot l’ha fet molt 
grossa: s’ha dedicat a llançar projectils a l’espai 
amb un missatge que diu que la Terra és un lloc 
molt perillós que cal destruir. T’ho imagines? 
Sort que els carters de l’espai ens ajudaran a 
interceptar aquestes perilloses missives. Estàs a 
punt? Ens enlairem en missió espacial!

15 x 21,5 cm 
160 pàgines 
Rústica

«No som parella,  
no som pare i filla,  

no som cap tàndem 
ni cap altra mena  

de bicicleta. Som  
més aviat els dos 

motoristes d’Easy Rider, 
Thelma i Louise, Simon i 

Garfunkel, l’Athos i en 
Porthos, l’Astèrix i l’Obèlix i, 

en el millor dels casos, en 
Harpo i en Chico Marx.» 

MÉs de 

345.000
exeMplars 

VenuTs

JaUMe copons i liliana fortUnY

a partir de 8 anys

> PVP amb IVA: 11,90 
> PVP sense IVA: 11,44  ÈXit  

InTernacIonal:
sèrIe Traduïda a

18 llenGÜes 

els carters  
de l’espai
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altres títols de la sèrie
a partir de 8 anys

> PVP amb IVA: 11,90 
> PVP sense IVA: 11,44 

11a
 ED

ICIÓ

1. arriba el sr. flat!  

8a
 ED

ICIÓ

2. salvem el nautilus! 

8a
 ED

ICIÓ
3. la cançó del parc 

6a
 ED

ICIÓ

4. la guerra del bosc

5a
 ED

ICIÓ

 5. la llegenda del mar  

4a 
ED

ICIÓ

 6. de llibre en llibre 

 4
a 

ED
ICIÓ

 7. la carta més alta 8. el salt del temps

 3a
 ED

ICIÓ

9. bon nadal,  
estimats monstres!

> PVP amb IVA: 14,00 
> PVP sense IVA: 13,46 

 3a
 ED

ICIÓ

10. la nit  
del dr. brot

11. l’arbre  
dels malsons

 2a
 ED

ICIÓ

12. el tresor  
perdut

 2a
 ED

ICIÓ

 3a
 ED

ICIÓ
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Nino Sr. Flat
> PVP amb IVA: 22,90 
> PVP sense IVA: 18,93 

24 x 24 x 12 cm

nino sr. flat

arriba  
el sr. flat!
arriba de 
veritat!

sol·lIcITa 
l’eXpositor

13. olimpíada  
cultural

 2a
 ED

ICIÓ

sant Jordi  
de les Galàxies   

> PVP amb IVA: 9,50 
> PVP sense IVA: 9,13 

6a
 ED

ICIÓ

14. virus! 

activijocs  
monstruosos

> PVP amb IVA: 9,50 
> PVP sense IVA: 9,13 

 2a
 ED

ICIÓ

activijocs  
monstruosos 2

> PVP amb IVA: 9,50 
> PVP sense IVA: 9,13 

Monster notebook 

> PVP amb IVA: 10,00 
> PVP sense IVA: 8,26 
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leo puppet

> PVP amb IVA: 16,90 

> PVP sense IVA: 16,25 

Moixaina

> PVP amb IVA: 16,50 

> PVP sense IVA: 15,87 

4a edició

per molts anys!

> PVP con IVA: 15,90 

> PVP sin IVA: 15,29 

2a edició

a tocar dels transports

> PVP amb IVA: 11,90 

> PVP sense IVA: 11,44 

a tocar dels meus animalets

> PVP amb IVA: 11,90 

> PVP sense IVA: 11,44 

a tocar de les bestioles

> PVP amb IVA: 11,90 

> PVP sense IVA: 11,44 

6a edició10a edició 4a edició

taaat!

> PVP amb IVA: 13,90 

> PVP sense IVA: 13,37 

Meec-meec!

> PVP amb IVA: 13,90 

> PVP sense IVA: 13,37 

bub-bub! 

> PVP amb IVA: 13,90 

> PVP sense IVA: 13,37 

Juga-llibre

> PVP amb IVA: 13,90 

> PVP sense IVA: 13,37 
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cap a la lluna!

> PVP amb IVA: 10,90 

> PVP sense IVA: 10,48 

escolta  
les estacions

> PVP amb IVA: 17,90 

> PVP sense IVA: 17,21 

Un petonet  
i a dormir!

> PVP amb IVA: 12,90 

> PVP sense IVA: 12,40 

busca i troba  
uns animals

> PVP amb IVA: 10,90 

> PVP sense IVA: 10,48 

4a edició 4a edició

l’aneguet lleig

> PVP amb IVA: 16,90 

> PVP sense IVA: 16,25 

els tres porquets

> PVP amb IVA: 16,90 

> PVP sense IVA: 16,25 

la caputxeta vermella

> PVP amb IVA: 16,90 

> PVP sense IVA: 16,25 

4a edició4a edició

Xip-xap

> PVP amb IVA: 14,90 

> PVP sense IVA: 14,33 

bubú-bubit

> PVP amb IVA: 14,90 

> PVP sense IVA: 14,33 

el dinosaure més lleuger 

> PVP amb IVA: 16,50 

> PVP sense IVA: 15,87 

2a edició

selecció de nadal

nova 
edició
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t’estimo

> PVP amb IVA: 16,00 

> PVP sense IVA: 15,38 

2a edició

bon nadal

> PVP amb IVA: 16,90 

> PVP sense IVA: 16,25 

l’avellana

> PVP amb IVA: 16,90 

> PVP sense IVA: 16,25 

baby-pop

> PVP amb IVA: 20,00 

> PVP sense IVA: 19,23 

la història del nadal

> PVP amb IVA: 16,90 

> PVP sense IVA: 16,25 

els reis d’orient

> PVP amb IVA: 12,90 

> PVP sense IVA: 12,40 

2a edició

2a edició

tot el que sé de la caca

> PVP amb IVA: 13,90 

> PVP sense IVA: 13,37 

tot el que sé de la gent

> PVP amb IVA: 13,90 

> PVP sense IVA: 13,37 

tot el que sé de la por

> PVP amb IVA: 13,90 

> PVP sense IVA: 13,37 

selecció de nadal

2a edició

2a edició
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atenció al client
Tel.: 902 107 007
combel@combeleditorial.com

combeleditorial.com

segueix-nos a:

@combeleditorial

Acompanya’ls a llegir


