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PAULA I LA LLUNA

Alberto Sánchez Argüello /
Sonja Wimmer

àlbums
La Paula sempre ha volgut anar a la
Lluna. Per arribar-hi ho ha intentat
tot: des d’enfilar-se a les espatlles
del pare fins a construir el seu
propi coet, impulsat per bombolles
de sabó i estels. La Paula somia i
somia que un dia podrà volar a la
Lluna. Cada nit pensa que, quan
sigui gran, aprendrà a vèncer la llei
de la gravetat.
n   PAULA I LA LUNA
ISBN: 978-84-17383-77-0
20 x 29,5 cm, cartoné, 36 pàgines, 15 €

EL GRAN PETIT LLEÓ
Hildegard Müller

«El gran petit lleó és una història d’empoderament
per a tots els nens de preescolar. Mostra que el
més important no és la mida del nostre cos, sinó
el que tenim a dins. Amb el seu àlbum, Hildegard
Müller anima els més petits a superar-se a si mateixos i els regala una bona dosi d’autoconfiança.
Un àlbum preciós per a gaudir-ne a la llar d’infants o a casa.» Jannet Cernohuby, Bücherkarussell

L’hipopòtam, el lleopard i el cocodril
sempre fan befa del petit lleó. Li
diuen que és molt menut i que els
veritables lleons són molt més
grossos. Són tan grossos que poden
tocar la lluna amb la pota. «Lleó, lleó,
ets tan petit, xic i esquifit com un
mosquit!», li canten cada dos per tres.
El petit lleó se sent cada vegada més
minúscul i frustrat. Per sort el corb,
que és molt llest, se n’empesca una
per ajudar el seu amic.
De Hildegard Müller, a Takatuka
també hem publicat Els ossos amics.
n EL GRAN PETIT LLEÓ
ISBN: 978-84-17383-79-4
28 x 20 cm, cartoné, 40 pàgines, 15 €
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NO LLEPIS AQUEST LLIBRE!
ÉS PLE DE GÈRMENS

Idan Ben Barak / Julian Frost
La Mina és un bacteri i viu en un llibre.
Recull-la amb el dit i emporta-te-la
d’excursió: un món microscòpic habitat
per microbis t’espera. Descobriràs com
en són d’estranyes, les dents, si les mires
de molt a prop. I el teu melic? I la teva
samarreta? Què passaria si li fessis una
foto i ampliessis la imatge 300 o 1000
vegades? Unes fotografies fetes amb
un microscopi electrònic et donaran una
visió completament nova i sorprenent
d’aquests llocs aparentment tan coneguts.

White Ravens 2018
Premi Eve Pownal 2018 al Millor Llibre Informatiu
del Children’s Book Council of Australia
Millor àlbum informatiu del 2018 segons la
Kirkus Review

n NO LLEPIS AQUEST LLIBRE!
ÉS PLE DE GÈRMENS
ISBN: 978-84-17383-73-2
21 x 21 cm, cartoné, 32 pàgines, 14 €

«El caràcter interactiu
del llibre [...] fa que
els nens prenguin
consciència del que
suposa escampar
microbis quan toquem
les coses. Aquest llibre
és divertit i educatiu: una
autèntica delícia.» The
Children’s Book Review

MICROBIS MONSTRUOSOS

TOT SOBRE BACTERIS ÚTILS I VIRUS DOLENTS
Marc Van Ranst i Geert
Bouckaert / Sebastiaan
Van Doninck
Els microbis són les formes de vida més
antigues que es coneixen. Són a tot arreu:
a l’aire, a terra i a l’aigua, però també
dins el nostre cos. Hi ha quatre tipus de
microbis: els bacteris, els virus, els paràsits
i els fongs. És veritat que n’hi ha que ens
poden fer emmalaltir i provocar mal de
coll o d’oïda, o fer que agafem la grip o la
varicel·la, però la major part dels microbis
no fan cap mal: al revés, alguns ens ajuden
a fer la digestió i d’altres ens permeten
elaborar aliments o medicaments. Sense
aquests microorganismes, el cicle de la
vida a la Terra no seria possible.
n   MICROBIS MONSTRUOSOS. TOT SOBRE
BACTERIS ÚTILS I VIRUS DOLENTS
ISBN: 978-84-17383-75-6
19 x 24 cm, cartoné, 64 pàgines, 17,5 €

«Un llibre clar i accessible escrit pensant
en els nens i les nenes.» De morgen
«Un llibre divertit que també és revelador
per als adults. Destaca per la seva
sorprenent riquesa informativa.» NRC
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PÈL I PLOMES

LA BANYERA

Lorenz Pauli / Kathrin Schärer

Lisa Biggi / Paloma Corral

El gos i la gallina actuen plegats per primera
vegada. Representaran la SEVA pròpia història.
La cosa va així: la gallina somia trobar un
tresor pirata i al gos li agradaria tenir un amic
alt i fort. Els dos animals s’han trobat per casualitat i sembla que s’hauran de separar, però
decideixen ajudar-se. En el teatre, com a la
vida, no hi ha res impossible. I com que això el
públic ho sap, els dedica un gran aplaudiment.
Conte basat en una òpera infantil homònima
realitzada pels mateixos autors.
«El brillant equip format per
Lorenz Pauli i Kathrin Schärer
ens ofereix àlbums il·lustrats
que destaquen pel seu art i
intel·ligència». Die Welt

n PÈL I PLOMES
ISBN: 978-84-17383-59-6
24 x 25 cm, cartoné, 40 pàg., 16 €
Selecció White Ravens 2018

És l’hora del bany, una rutina diària
que pot convertir-se en una autèntica
aventura quan hi posem imaginació. Si
l’envàs del sabó ens recorda un ovni,
l’esponja ens transporta al túnel de
rentat de cotxes i l’escuma del xampú
s’assembla molt a un iceberg, hi ha res
millor que banyar-se per viure grans
emocions? Sí, que la mare es banyi
amb tu. Però... és la mare o és una illa
deserta?
Una invitació a jugar i fer volar la
imaginació a l’aigua.
n LA BANYERA
978-84-17383-63-3
17 x 24 cm, cartoné, 32 pàg., 13 €
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LOTA, LA CATXALOTA
Col·lectiu Rosa Sardina /
Roser Rimbau

JO SÍ QUE SÉ DE VERITAT COM ES FAN
LES CRIATURES!
Monsieur Mouch / Maria-Paz

Al mar cada vegada hi ha més residus. La
Lota, la catxalota, vol saber d’on ve tota
aquella brutícia. Amb el seu amic Malacu, el
cranc, decideixen començar una investigació
que els porta, primer, a un vaixell ple de
turistes i, després, a un port. Allà veuran com
els plàstics envolten la vida dels humans...
La descoberta duu els animals marins a
emprendre una operació de neteja del mar.
n LOTA, LA CATXALOTA
ISBN: 978-84-17383-54-1
22 x 26,5 cm, cartoné, 40 pàg., 15 €

«Una lectura perfecta perquè els
lectors més joves es diverteixin
amb la Lota, la catxalota, mentre
prenen consciència sobre la
protecció del medi ambient.»
Sara Herrera, El placer de la lectura

Ja està, l’Emma sí que sap DE DEBÒ
com es fan les criatures! La seva mare
l’hi ha explicat, amb dibuixos i tot a la
seva llibreta... L’Emma se sent orgullosa
de poder-ho explicar tot a en Juli, el seu
nòvio de l’escola. Els dos nens compartiran els seus coneixements amb humor
i l’ajuda d’aquestes divertides imatges.
Un llibre desacomplexat per als nens i
les nenes que ho volen saber TOT i per
als pares i mares que ja no saben quina
resposta inventar-se.

«Son necessaris llibres com aquest
que impliquen als menuts en tot
tipus de temes i que fomenten el seu
pensament crític amb informació
veraç i sense embuts.»
Àngels S. Amorós, Literatil

n JO SÍ QUE SÉ DE VERITAT COM ES FAN
LES CRIATURES!
ISBN: 978-84-17383-57-2
24 x 16,8 cm, rústica, 56 pàg., 10 €
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LES AVENTURES DE N ESTEISI I EN PIMIENTO

COL .LE

CCIÓ
Les aventures de n’Esteisi i
en Pimiento 6

Juan Feliu Sastre
Juan Feliu reflecteix amb altes dosis d’humor
les petites grans tragèdies i els grans moments
de felicitat dels quals es nodreix el dia a dia
d’una nena de sis anys. N’Esteisi ha d’enfrontar-se a les burles de les seves germanes i
de les nenes dolentes de la classe. Per fer-ho,
compta amb les seves idees genials i el suport
del seu fidel amic Pimiento, un poni parlant.

Les aventures de n’Esteisi i
en Pimiento 4

n 15 x 15 cm, rústica, 48 pàg., 4,5 €
Dues aventures fantàstiques i
hilarants de n’Esteisi i en Pimiento
en un llibre reversible!

Les aventures de n’Esteisi i
en Pimiento 1
978-84-17383-66-4
N’Esteisi no es vol dutxar
El dissabte és el millor dia de la setmana per
n’Esteisi. Però passa una gran desgràcia: li
toca dutxa, i amb cap i tot!
N’Esteisi i el millor lloc de la classe
El primer dia del curs n’Esteisi arriba l’última
a l’escola i li toca seure en el pitjor lloc de la
classe, lluny de la seva amiga Chelsi. Les nenes
dolentes se’n riuen, però n’Esteisi té un pla.

Les aventures de n’Esteisi i
en Pimiento 2
ISBN: 978-84-17383-68-8
N’Esteisi es fa pipí al llit
N’Esteisi es desperta i s’adona que s’ha fet
pipí al llit. Les seves germanes se’n riuen.
N’Estesisi se sent la nena més infeliç del
món, però té una idea genial.
N’Esteisi va a la platja
N’Esteisi va la platja amb els seus maneguets
preferits. Allà les nenes dolentes se’n riuen
perquè encara no sap nedar. N’Estisi trobarà
la solució a Cals Xinos del barri.

Les aventures de n’Esteisi i
en Pimiento 3
ISBN: 978-84-17383-70-1
N’Esteisi té polls
La mestra avisa n’Esteisi que té polls i les
nenes dolentes de la classe se’n riuen. Però el
remei que li donen a la farmàcia no funciona.
La increïble història dels ponis parlants
de les Muntanyes Planes del Nord
En Pimiento li explica a n’Esteisi per què els
ponis de la seva raça són els únics animals
capaços de parlar.

ISBN: 978-84-17383-81-7
N’Esteisi va al xiquiparc
N’Esteisi està molt contenta perquè l’han
convidat a una festa d’aniversari en un xiquiparc. Vol que en Pimiento l’acompanyi, així
que li explica com són els xiquiparcs. A ell,
però, la proposta no l’acaba de convèncer.

ISBN: 978-84-17383-85-5
N’Esteisi i els regals de Nadal
S’acosta el Nadal i cal triar els regals. El Pare
Noel farà una visita a la classe. La Shanon
diu a tothom que no rebran cap regal perquè
són superbeneites. N’Esteisi no es pot estar
de plorar... fins que se li acut una idea genial.
Festa de pijames a casa n’Esteisi
Les amigues de n’Esteisi vénen a dormir. Faran una festa de pijames. Com que a l’hora de
ficar-se al llit encara no tenen son, s’inventen
un joc: la que s’adormi l’última, guanya.

La millor amiga de n’Esteisi
N’Esteisi està molt contenta. La Chelsi, la
seva millor amiga, li farà una visita. Per
rebre-la, es posa la seva roba favorita i li
prepara una sorpresa. Elles dues són Best
Friends Forever!

Les aventures de n’Esteisi i
en Pimiento 5
ISBN: 978-84-17383-83-1
N’Esteisi vol qui li caigui una dent
Totes les nenes de la classe tenen dents que
se’ls mouen o els n’ha caigut alguna. Totes tret
de n’Esteisi. Les nenes dolentes se’n riuen i n’Esteisi és superinfeliç. Però té una idea genial, i per
dur-la a terme necessitarà l’ajuda d’en Pimiento.
La nina més dolenta de la classe
N’Esteisi s’ha llevat trista. No vol anar a escola perquè la Shanon, la nena més dolenta
de la classe, no la deixa en pau. El seu amic
Pimiento s’ofereix a parlar amb ella, però
també en sortirà escaldat.

«Els de Takatuka tenen un olfacte especial per trobar petits tresors com
Les aventures de n’Esteisi i en Pimiento, una col·lecció de divertits còmics
que expliquen les vivències d’una
nena de sis anys i el seu cavall que
parla. [...] Si voleu que els vostres fills
i alumnes riguin una estona, aquestes aventures (i les que vindran) són
un bon inici.» Jaume Centelles, blog La
invitació a la lectura
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EL MÓN VA DIR SÍ
Kaia Dahle Nyhus

EL TRACTOR VE AMB MI
Finn-Ole Heinrich y Dita Zipfel /
Halina Kirschner

Un bon dia va començar el món i va
començar el temps, i del xoc entre planetes
en va sorgir la Terra. I van començar
les estacions. I primer vam ser peixos
dins l’aigua, després, rèptils i, més tard,
mamífers. Vam començar a caminar sobre
dues cames i vam fer les nostres primeres
eines. I el món semblava enllestit, però
d’ençà d’aleshores sempre hem continuat
inventant i fabricant coses noves que ens
han portat progrés, però també destrucció.

El Tractor és
un més de la
família, si més
no per al nostre
protagonista.
Quan li diuen que
la família se’n
va a viure a la
ciutat, ho accepta
amb resignació...
fins que s’adona
que aquest fet
comporta la
separació del seu
company de jocs i aventures, el seu amic fidel:
el Tractor. A la ciutat no hi ha prou espai per a
ell, li diuen. Allà no servirà per a res, insisteixen.
Però el Tractor és útil SEMPRE. Hi ha una pila de
coses que pot fer, a la ciutat i allà on sigui. No
deixarà el Tractor abandonat. No se n’anirà sense
el seu Tractor.

n EL MÓN VA DIR SÍ
ISBN: 978-84-17383-48-0
24,5 x 26,5 cm, cartoné, 48 pàg., 16 €

n   EL TRACTOR VE AMB MI
ISBN: 978-84-17383-52-7
21 x 27 cm, cartoné, 40 pàg., 16 €

«Una brillant forma d’explicar
als més menuts l’origen del món
[...], una visió molt colorida i de
vegades crítica d’on anem i d’on
venim.» La Vanguardia cultura|s
Guanyadora del Premi de la Crítica de Noruega 2018
Nominada al Premi Brage 2018 de la Fundació
Premi Llibreries de Noruega

«Un llibre sobre un tractor que a la vegada
és un cant a la vida rural, al camp i a la
pagesia.» Antònia Justícia, La Vanguardia
Selecció dels Llibres més bells d’Alemanya 2018
Nominat al Premi de Literatura infantil i juvenil
d’Alemanya 2019

QUÈ ÉS EN REALITAT EL FEIXISME?
Kalle Johansson / Lena Berggren
La paraula «feixisme» és utilitzada sovint
per polítics i periodistes. Però què significa
en realitat? Es parla molt del que varen fer
els feixistes a Itàlia, Alemanya i Àustria, però
molt menys del que pensaven o quins eren
els seus ideals. Què fa que algunes persones
se sentin atretes per la ideologia feixista?
Un llibre per comprendre què va ser el
feixisme i els perills del nous moviments
d’extrema dreta.

«Una obra mestra pedagògica».
Göteborgs-Posten
«Un llibre que no pot faltar a
cap biblioteca escolar».
Tatjana Schröder-Halek, TOPIC

«Kalle Johansson i Lena Berggren ens
presenten un còmic informatiu que
desperta les ganes de saber més de
política, d’història i del present, així com
de qüestionar les ideologies i discutir
sobre tot plegat. [...] Sensacional!»
Haikai Brillmann-Ede, eselsohr
n QUÉ ÉS EN REALITAT EL FEIXISME?
ISBN: 978-84-17383-61-9
21 x 22 cm, cartoné, 68 pàg., 14 €

l'aventura de llegir
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UN INDI COMO TU I COM JO

EL VERMELL MOLA

Erna Sassen /
Martijn van der Linden

Lucia Zamolo
«Com és que em poso vermella quan em cau un tampó
de la bossa? Per què li dic al professor de gimnàstica
que no em trobo bé quan tinc dolors menstruals? En
poques paraules: com és o per quina raó el tema de la
menstruació és un tabú?»
Inspirant-se en converses i observacions, Lucia Zamolo
reuneix diversos fets i reflexions en una mena de diari on
parla sense embuts del tema de la menstruació. Un llibre
en la frontera entre el llibre informatiu, el diari personal,
la novel·la gràfica i el manual d’autoajuda.

2a
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En Boaz és un noi solitari a qui fascinen
els indis i els ponis. A l’escola no té amics i
tendeix a perdre’s en els seus pensaments.
Fins que arriba una nova alumna, l’Aisha,
que no sap parlar la seva llengua, sembla
índia i se sap comunicar amb dibuixos,
com els indis.
Després d’haver-la coneguda en Boaz és
el nen més feliç del món, però al seu pare
se li acut la idea de canviar-lo de classe.
L’Aisha sembla que també té problemes a
casa i cada dia se la veu més cansada.
n UN INDI COMO TU I COM JO
ISBN: 978-84-17383-46-6
12,2 x 20,3 cm, cartoné, 140 pàg., 16,5 €

n EL VERMELL MOLA
ISBN: 978-84-17383-50-3
16 x 22 cm, cartoné, 96 pàg., 16,5 €

«En 96 pàgines il·lustrades
l’artista Lucia Zamolo
acaba amb vells tabús
i facilita que les joves
que comencen a tenir
el període s’acostin de
manera afectuosa a la
seva feminitat.»
The Female Company
«Sense caure en moralismes, l’autora
desenvolupa un diàleg profund entre en
Boaz i la seva àvia sobre les persones
que rebutgen els refugiats i sobre les
religions, que sovint fan un paper negatiu
en aquest tema. Un diàleg que farà pensar
els lectors joves.» Friesch Dagblad

Premi Serafina
d’il·lustració 2019
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