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

Ei, tafaners! Us heu
preguntat mai per què
pelar cebes fa plorar?
Sabeu com es fan les
olives farcides? Creieu
que és possible menjar
de cap per avall? En
aquest llibre divertidíssim
ple d'acudits trobareu les respostes a aquestes i
moltes preguntes més, per conèixer el món dels aliments
i la gastronomia d'arreu
del món. En la mateixa
col·lecció també acaben de
sortir els volums Viatge al
futur i Qui fa què?, sobre els
oficis més diversos.

SUPERTAFANERS.
QUÈ MENGEM?

Roser Ruiz i Judit Frigola
(Ed. Vox)

EN BRU ES FA GRAN

Mònica Peitx i Cristina
Losantos (Ed . Joventut)

Estirada? Pèls? Canvi de veu?
És clar, en Bru té deu anys i
comença l'extraordinària
aventura de fer-se gran. Amb
ell i els seus amics, descobrireu
quins canvis experimenta el cos
d'un nen durant el procés que s'anomena pubertat.
Aquest llibre, escrit per una
pediatra, està ple
d'informació ben clara
amb unes il·lustracions molt
xules, i us ajudarà a entendre
què passa al vostre cos. Ah,
i les noies recordeu que
teniu La Mia es fa gran, de
les mateixes autores!
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Aquest és el setè volum
de la sèrie Excursions
amb nens des d'una àrea
de pícnic. Dedicat a les
comarques de l'Alt
Penedès i l'Anoia, us
proposa 12 itineraris
per fer en família, a
peu o amb bicicleta
de muntanya. Descobriu les tombes
del Pla dels Abats, jugueu entre
les barraques de pedra seca
de Castellolí o enciseu-vos
amb les estranyes formes dels
Frares Encantats de Montserrat.
Aquestes rutes són perfectes per
a totes les edats!

EXCURSIONS AMB
NENS. B. Vastenavond i R.

Servent (Cossetània Edicions)

EL DIT DE
L'EMPERADOR

Xavier Castanyer i Òscar
Julve (PAM)
En Roc i la Bruna són un parell
de bessons molt entremaliats
que viuen a la Tàrraco
romana. Tot es complica quan
fan una troballa ben curiosa,
que amaga un gran misteri, i els acusen d'un crim que no
han comès. Els germans hauran de resoldre l'enigma que
prova la seva innocència.
Comença aleshores una
aventura increïble,
en què els persegueixen
els soldats legionaris i
s'enfronten amb les
bèsties més ferotges
i els perills més
espantosos...

