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VIU ELS TEUS LL IBRES ! V IU ELS TEUS LL IBRES !

CATALUNYA
Polígon Industrial Pratenc. c/ 111, parcel·la 16.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).
Tel. 93 478 27 55 - Fax 93 478 36 59

Servei a:
BARCELONA, GIRONA, LLEIDA, TARRAGONA
i també a ANDORRA

COMUNITAT VALENCIANA
Polígon Els Mollons. c/ Traginers, parcel·la 17.
46970 Alaquàs (València).
Tel. 96 198 62 10 - Fax 96 151 21 30

Servei a:
ALACANT, CASTELLÓ i VALÈNCIA

ILLES BALEARS
Polígon Son Castelló. c/ Gremi de Boneters, 16.
07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 43 23 81 - Fax 971 76 03 54

OFICINES
COMERCIALS

Per a més informació visita el nostre web:

www.vvkids.com

o contacta amb:

info@vvkids.com

8+

GUIA GENIAL PER A
UNA NOIA COM TU
144 pàgines
16 x 23,5 cm
Tapa dura

PVP: 17,95 €

9 788468 271125

Per conèixer el procés
del creixement i dels

canvis fí si cs.

NO IA GEN IAL
La pubertat, aquest trànsit de la infància a l'adoles-
cència, és un repte per a qui ho experimenta i tam-
bé per a qui l'acompanya. En la sèrie
trobaràs dos llibres pràctics que t'ajudaran a
afrontar amb serenitat i natu-
ralitat tots aquests canvis
explicats en un
llenguatge
clar i proper
com de ger-
mana gran i,
sobretot,
amb una
visió positiva.

Nous ll ibres de VVKids per passar-ho genial... !
Els més petits podran conèixer els animals, els nombres i els colors jugant amb els llibres
puzle d'una o de dues peces. Amb El barret del mag es divertiran i se sorprendran de la

mateixa manera que ho van fer amb els nostres amics els monstres.

El valent Llop Lupi tornarà a posar a prova les habilitats visuals de totes les nenes i els
nens amb aventures al cel	i sota terra.

Els lectors joves tindran tres llibres fascinants amb els quals podran explorar La vida dels
dinosaures i descobrir el món dels animals estranys i dels animals extingits.

I amb el Gran llibre dels esports tothom es posarà en forma.

Esperem	que	us	agradin...

Viu els teus llibres!

I ara presentem VVTweens, la nova línia del segell VVKids,
dedicada especialment als preadolescents!

I l'estrenem amb la Sèrie , llibres senzills, amens i
divertits que ajudaran a entendre el trànsit de la infància a l'adolescèn-

cia,	i	el seu primer títol �Guia Genial per a una Noia com tu”.



EL LLIBRE FASCINANT
DELS ANIMALS
EXTINGITS
64 pàgines
26 x 29 cm
Tapa dura

PVP: 16,95 €

9 788468 271170

ANIMALS ESTRANYS
I MERAVELLOSOS
64 pàgines
26 x 29 cm
Tapa dura

PVP: 16,95 €

9 788468 270685

TROBA'M!
AVENTURES AL CEL
AMB EL LLOP LUPI
48 pàgines
21,8 x 31 cm
Tapa dura

PVP: 14,95 €

9 788468 250601

TROBA'M!
AVENTURES SOTA TERRA
AMB EL LLOP LUPI
48 pàgines
21,8 x 31 cm
Tapa dura

PVP: 14,95 €

9 788468 271057

EL BARRET
DEL MAG
28 pàgines
22,6 x 22,7 cm
Tapa dura

PVP: 14,95 €

9 788468 270432

LA VIDA DELS
DINOSAURES
72 pàgines
24,5 x 34 cm
Tapa dura

PVP: 16,95 €

9 788468 242453

EL GRAN LLIBRE
DELS ESPORTS
80 pàgines
24 x 29,4 cm
Tapa dura

PVP: 16,95 €

9 788468 270661

DINOSAURES
12 pàgines
16 x 16 cm
Tapa dura

PVP: 9,95 €

9 788468 270166

ANIMALS DE
LA GRANJA
12 pàgines
16 x 16 cm
Tapa dura

PVP: 9,95 €

9 788468 270180

MASCOTES
12 pàgines
16 x 16 cm
Tapa dura

PVP: 9,95 €

9 788468 270203

ANIMALS
SALVATGES
12 pàgines
16 x 16 cm
Tapa dura

PVP: 9,95 €

9 788468 270227

DE QUIN
COLOR ETS?
12 pàgines
16 x 16 cm
Tapa dura

PVP: 9,95 €

9 788468 270395

QUANTS ANIMALS
HI HA A LA GRANJA?
12 pàgines
16 x 16 cm
Tapa dura

PVP: 9,95 €

9 788468 270371

LLIBRES PUZLE
Et presentem una sèrie de llibres puzle perquè els més petits de casa
aprenguin i es diverteixin. Amb aquests llibres coneixeran els animals,

els nombres i els colors, i jugaran a muntar i desmuntar els puzles
d'una o de dues peces que trobaran a l'interior. Ideals per exercitar la

memòria visual i el desenvolupament de la motricitat.

2+ MIRA, BUSCA, TROBA
El pobre llop Lupi no veu res malgrat les seves grans ulleres i necessita les

teves dots d'observació. T'embarcaràs en les seves aventures meravelloses i l'ajudaràs?

Acompanya'l en aquests dos nous llibres-joc d'estimulació visual tan entretinguts. Hauràs de trobar els
animals amagats al cel i sota terra, respondre a les preguntes formulades i resoldre les endevinalles.

6+ APRENC AMB ELS MAGS
Vols descobrir què s'amaga en girar els barrets
en aquest món divertit de “màgia a l'inrevés”?

Sorprèn-te	pàgina	a pàgina	en aquest llibre
original i divertit que et proposa una lectura

activa, imaginativa i màgica.

3+

LLIBRES DE DINOSAURES
Descobreix els noms de les espècies més
sorprenents de dinosaures i moltes da-
des curioses d'aquests animals: des de la
seva anatomia i la forma dels seus ous,

fins a la seva gran extinció.

8+

LLIBRES PER SABER-NE MÉS
Submergeix-te en les aventures d'un

explorador intrèpid per conèixer animals
estranys i extingits o llança't al terreny de joc
i coneix	des dels esports més famosos fins als

més inusuals.

7+
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