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Mega aventura (¡genial claro!)
JN-V BRU TOM 13

Súper premios geniales (...o no)
JN-V BRU TOM 6
Me llamo Tom Gates y, como no para de nevar, hoy no hay cole. ¡VIVAAAA! Lástima que me
haya tocado pasar el día con Marcus (que es un plasta). Al tío Kevin se le ha ocurrido la
brillante idea de hacernos un retrato de familia para las de oro de LOS FÓSILES (o sea, los
abuelos).

B. CENTRAL

Wigetta y la isla de Mumúchumu
Quizá confiar en las habilidades de Trotuman como piloto haya sido una temeridad… Lo
cierto es que nuestros amigos han llegado a un destino que no era el previsto en sus planes
iniciales.Y en este nuevo escenario, tendrán que poner a prueba sus mejores dotes diplomáticas
para solucionar un conflicto entre tribus enfrentadas y al mismo tiempo emplear todo su ingenio
para ahuyentar a un grupo de piratas codiciosos...
JN-V TEM vig 11
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Dies dolents (però dolents de debò)
Els pares de l'Isma es van separar fa dos anys. Ell s'ha anat adaptant a la situació i ara viu amb la
mare, va al futbol amb el pare i surt amb els amics, metre cursa l'últim any del Batxillerat. Però
aquest precari equilibri es trencarà quan la mare li digui que ha trobat una nova parella i vol que la
conegui.
JN-A BRO esp B.Central

Dones valencianes que han fet història
Científiques, inventores, esportistes, músiques, pintores... Al llarg de la nostra història, moltes
dones que han nascut o viscut en algun punt del territori valencià han deixat una empremta
inesborrable gràcies al seu talent, esforç i tenacitat.

Germans!
Tindre un germà és molt molest! Sembla una mona, sempre fent pallassades. Tindre una
germana també és molt molest! Tot li sembla malament i no em deixa jugar al que vull.
Però, a vegades, els germans són una gran ajuda i junts viuen moments molt divertits.
Potser, tindre un germà o una germana no està tan malament... però, i ser tres a casa?!
Això sí que no!

I BRO
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Hola! planeta
Hola! dinosaures
Un album meravellós de colors brillantas que et permet entrar en un món màgic ple
de criatures fantàstiques.Dins de cada univers, el xiquet gaudirà trobant
personatges més o menys coneguts, i a més, podrà descobrir la seua història en les
pàgines informatives.

Fantasía en poesía

Los guardianes del castillo

Los cucusillas
El fantasma Cucusillas
se casa con Cucufata
él siempre va en zapatillas
y ella siempre en alpargatas.

JP RAM

I LLUM

