BONS

LIVROS!

Catálogo
2019

Ler transforma os sonhos em realidade!

Legenda:

Desdobrável/Pop-up/Abas

Com Textura

Brilhante

Com Som

“Posso espreitar a tua Fralda?”

Guido Van Genechten
ISBN 978-972-793-232-0
25,5 cm x 26,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €12,45; P.V.P.: €13,20

O Ratinho é muito curioso. Nada escapa à sua
curiosidade, nem as fraldas dos amigos... e
não resiste a perguntar o que têm lá dentro.
A Vaca, a Cabrinha, o Cão, o Coelho, o Cavalo e
o Porco ficam surpreendidos, mas lá lha mostram. No fim, curiosos, perguntam: «Ratinho, e
nós, será que podemos espreitar a tua fralda?».
Aguarda-os uma grande surpresa!
Um livro divertido e útil, com abas em forma
de fralda para abrir, contribuindo para despertar a curiosidade das crianças para o uso
do bacio.

“A Orquestra do Bacio”
Apresentamos a primeira Orquestra do Bacio
do mundo! Sim, isso mesmo: com sons do bacio.
Então, de ouvidos bem abertos (e nariz bem
fechado), desfruta este verdadeiro concerto!
Desafiamos-te a tentar não te rires e convidamos-te a ir buscar o teu bacio para te juntares
à festa!
Guido van Genechten traz-nos um novo e
divertido livro para despertar a curiosidade
das crianças para o uso do bacio.
Guido Van Genechten
ISBN 978-972-793-221-4
25 cm x 21 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €14,10; P.V.P.: €14,95
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“A Caixa”
O que é que farias com uma caixa? Quatro
crianças encontram brinquedos dentro de
caixas de cartão. Divertem-se muito com os
brinquedos, mas, pouco depois, o interesse
por estes desvanece, e a sua atenção vira-se
para as caixas em si. O que poderiam fazer
com tantas caixas, grandes e pequenas? Um
livro com abas para abrir, interativo e inspirador. Explora as possibilidades criativas e as
brincadeiras sem fim que uma simples
caixa de cartão pode proporcionar!

Min Flyte e Rosalind Beardshaw
ISBN 978-972-793-230-6
25 cm x 25 cm, 20 páginas
P. s/IVA: €12,74; P.V.P.: €13,50

“Não sou Rabugento!”
O Rato vive nos confins da floresta. Ele é o rato
mais rabugento que alguma vez os animais
conheceram. Até ao dia em que encontra um
pequeno texugo perdido e que precisa
muito da sua ajuda…
Uma história enternecedora sobre
a felicidade que desponta ao fazer
amigos.

Steve Smallman e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-235-1
25,2 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,60; P.V.P.: €12,30

Minutos de Leitura

“A Princesa Valentina”
Cansados das mesmas velhas histórias da princesa que conhece o seu príncipe e vive feliz
para sempre? E de princesas vestidas com longos vestidos rosa aos folhos? E de serem sempre os príncipes a partirem em aventuras? Pois
a Princesa Valentina também está… Ela é valente
e muito aventureira e está decidida a mostrar
ao mundo a grande capitã pirata que quer realmente ser. Levantem a âncora!

Hollie Hughes e Deborah Allwright
ISBN 978-972-793-225-2
27,4 cm x 27,4 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20

Uma história inspiradora
sobre a procura da
felicidade e o valor
da generosidade.

“A Verdade segundo o Artur”
O Artur e A Verdade não são de momento os
melhores amigos. Hoje o Artur fez uma coisa que
não devia ter feito — guiou a bicicleta do irmão
mais velho (quando a mãe lhe tinha dito para
não o fazer) e depois bateu acidentalmente num
carro (o da mãe). Será que ele lhe vai contar a
verdade OU tentará torcê-la, esticá-la, ou até
enconbri-la? O que é que TU farias? O que é que
o Artur fará?
Uma história divertidíssima que retrata um
dilema muito comum da infância: contar a verdade ou inventar uma pequena mentira...

Tim Hopgood e David Tazzyman
ISBN 978-972-793-238-2
24,5 cm x 27,4 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20
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“A Loja de todas as Histórias”
Eh, tu, Cavaleiro destemido!
Não encontras um dragão para
combater? Então, porque perdes tempo numa história enguiçada? Visita a Loja de todas as
Histórias!
Uma aventura empolgante
no mundo mágico das histórias e do faz-de-conta

Tracey Corderoy e Tony Neal
ISBN 978-972-793-237-5
25,2 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,60; PVP: €12,30

“Chiu, estou a ler!”
Chiu! Não incomodar! A Leonor está a ler! Por
favor, volta mais tarde, quando ela já tiver acabado este LIVRO ABSOLUTAMENTE ESPANTOSO e
INCRÍVEL!
Uma história deliciosamente
divertida sobre a imaginação
e o prazer contagiante da
leitura.
John Kelly e Elina Ellis
ISBN 978-972-793-236-8
25,2 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,60; PVP: €12,30
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“O que fazer quando a tua casa é um Zoo?”
O Óscar vai ter um animal de estimação! Mas a
escolha é difícil… O Óscar não sabe que animal
escolher e coloca um anúncio no jornal à procura de candidatos. O pior é que, surpreendentemente, as candidaturas são mais que muitas e
todos decidem aparecer sem esperar pela sua
decisão… E agora a sua casa mais parece um
Jardim Zoológico!
Para os amantes dos animais,
GRANDES e pequenos.

John Kelly e Steph Laberis
ISBN 978-972-793-224-5
25,2 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,60; PVP: €12,30

“Um Crocodilo de Vestido!”
O Alfredo encontrou um vestido perdido e ao
vesti-lo sentiu-se maravilhosamente. Mas duas
hienas maldosas viram-no e começaram a troçar.
Atrapalhado, o Alfredo diz que está a preparar-se para um espetáculo. A verdade é que não
havia espetáculo nenhum, mas agora elas iam
espalhar a novidade a toda a gente, incluindo ao
pai dele — um crocodilo motoqueiro, de aspecto
masculino e feroz. O Alfredo fica apavorado… o
que irá o pai dizer quando o vir assim vestido?
Será que já não gostará mais dele? Será que lhe
dará um fanico?
Uma fabulosa e divertida história
sobre sermos nós próprios, inclusão e respeito pela diferença.
Jeanne Willis e Steph Laberis
ISBN 978-972-793-228-3
26,3 cm x 27,1 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20
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“O Ovo da Pequena Coruja”
A mãe da Pequena Coruja pôs um ovo. Fantástico, não é? Mas a Pequena Coruja diz à mamã
que não precisam de uma nova coruja bebé
— para quê, se a tem a ela — e que talvez
seja, afinal, um ovo de pinguim… ou de crocodilo… ou, melhor ainda, de dragão! No entanto,
depois de imaginar como seria, nenhuma dessas hipóteses lhe agradava realmente. Será
que, afinal, ter uma coruja bebé não será bem
melhor?
Divertido e enternecedor, e sobre a chegada
de um novo irmão.

Debi Gliori e Alison Brown
ISBN 978-972-793-205-4
24,5 cm x 27,4 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Primeiro Dia da Pequena Coruja”
Hoje é um grande dia para a Pequena Coruja: o
seu primeiro dia na escola! Mas ela preferia ter
um pequeno dia em casa, com a Mamã e a Coruja
Bebé, e parece estar muito relutante.
Mas, na escola, vai construir um castelo de areia
e aprender a voar. E, melhor ainda, vai fazer um
novo amiguinho. E no fim, vai descobrir que, afinal, os grandes dias também podem ser divertidos!
Uma história divertida e enternecedora, perfeita
para crianças prestes a entrar para a escola ou
jardim de infância.

Debi Gliori e Alison Brown
ISBN 978-972-793-222-1
24,5 cm x 27,4 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“A Fábrica de Chocolate do Senhor Coelho”
Na Fábrica de Chocolate do Senhor Coelho
trabalham muitas galinhas que comem enormes quantidades de chocolate para chocarem ovos… de chocolate. Tudo funciona bem
até que o ganancioso Senhor Coelho decide
aumentar a produção para ter mais lucros.
Será que as galinhas vão gostar do seu plano,
ou aguentar o novo ritmo esgotante de trabalho? Um livro hilariante e cheio de pormenores, ideal para os futuros empresários do
mundo — as crianças!
Elys Dolan
ISBN 978-972-793-217-7
25 cm x 25 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51
P.V.P.: €12,20

“A Caixa das Preocupações”
O Milo tem muitas preocupações. Felizmente, a
irmã Mia, sabe como ajudar.
“Quando partilhamos as nossas preocupações,
elas parecem mais pequenas”, confortou-o a
irmã. A Mia partilhou com ele o seu segredo:
uma caixa especial, a caixa das preocupações!
“Escreve as tuas preocupações em papelinhos
e coloca-os aqui dentro... Podem não desaparecer, mas não te vão impedir de
fazer coisas e de te divertires.”
Uma história tranquilizadora
para ajudar as crianças
a lidar com as
preocupações.

Suzanne Chiew e Sean Julian
ISBN 978-972-793-218-4
26,5 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20
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“Tal como tu!”
A Piccola sonha em ser grande e forte – tal como
o Papá, o seu herói. Quando os dois partem numa
aventura pelas planícies geladas, a Piccola questiona-se sobre o que irá descobrir. Será que ela
é mais parecida com o seu pai do que imagina?
Uma história enternecedora e perfeita para as
crianças que anseiam crescer!

Jane Chapman
ISBN 978-972-793-227-6
25,2 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,60; PVP: €12,30

“Com a tua pata na minha”
Desde que nascera, a Miki adorava aconchegar-se no colo da mãe e agarrar-lhe a pata.
Assim sentia-se segura. A mãe diz-lhe: “Está
na hora de uma aula de natação!”. Queria prepará-la para os perigos do mar que poderia
ter de enfrentar. Pois certa vez a tempestade
chegou mesmo e as lontras seguraram as
patas umas das outras. Seria suficiente para
as manter seguras?
Uma linda história sobre entreajuda, pertença e laços que duram toda a vida.

Jane Chapman
ISBN 978-972-793-216-0
25,2 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20
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“Não há Dragões nesta história”
Uma gloriosa história de dragões, heróis por
descobrir e um espirro gigante!
Pobre dragão. Ninguém o quer na sua história.
Nem a Caracolinhos, nem o Hansel e a Gretel —
NINGUÉM. Mas este dragão não desiste! Ele vai
prosseguir com o seu sonho até ALGUÉM o deixar
entrar na sua história. O seu entusiasmo sem limites afastá-lo-á de qualquer sarilho. Claro que
sim... Um livro que, com muito humor, irá ajudar
crianças mais inseguras a acreditar em si próprias. A referência a histórias clássicas conhecidas irá entusiasmar os pequenos mas já grandes
apreciadores de livros!
Lou Carter e Deborah Allwright
ISBN 978-972-793-208-5
24,5 cm x 27,4 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20

“João Camarão e o Guisado Pirata”
O João Camarão ADORA limpar. Ele polia os caranguejos, desembaraçava as algas, limpava os
peixes com champô e até os barbeava. Tudo lhe
corria bem, até ao dia em que os seus amigos do
fundo do mar lhe disseram BASTA! Mas quando,
inesperadamente, todos são apanhados pelas
armadilhas de piratas esfomeados, prestes a
cair numa enorme e borbulhante panela de guisado, apenas o João Camarão será capaz de salvar o dia... usando precisamente os seus super
poderes de limpeza!
Esta hilariante e empolgante história irá encorajar até as crianças mais desarrumadas ou porcalhotas a limpar!
Lou Carter e Nikki Dyson
ISBN 978-972-793-207-8
25,7 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20
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“Vou amar-te para sempre”
O Ursinho vai partir com a mãe para conhecer o
mundo. Através das várias estações do ano, os
dois percorrem lindas terras distantes e encontram novos animais. Há tanto por descobrir!
“Um dia terás uma grande aventura só tua”, diz a
Mamã Ursa ao filhote. Mas será o seu amor capaz
de o alcançar quando estiver longe?
Sobre autonomia e a inquebrável ligação entre
pais e filhos.
Owen Hart e Sean Julian
ISBN 978-972-793-211-5
26,5 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20

“Faísca & Luzinhas - As Tartarugas Dançarinas”

Alxander Bar e Emma Proctor
ISBN 978-972-793-210-8
27 cm x 23,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20

A Clara adora visitar a loja de animais do avô.
Estranhamente, de todos os animais, os que mais
gosta são o Faísca e a Luzinhas, duas tartarugas que dormem o dia inteiro. Ou melhor, é o
que todos pensam… quando a noite cai, as duas
abrem os olhos ensonados, esticam as pernas
e dançam! Mas um dia, ao chegar à loja, apercebe-se que a Luzinhas não estava lá... teria sido
vendida? Como poderá a Clara voltar a ter a
Luzinhas de volta?

“Tiago e o Monstro”
Certa noite, um monstro aparece nos sonhos do
Tiago. Na noite seguinte, ele tem até medo de
ir dormir. “Se ele voltar, imagina que tem cuecas cor-de-rosa enfiadas na cabeça,” sugere a
Mãe. “Assim ele já não será assustador!”. Mas
será que o plano da mãe funcionará? Uma história reconfortante e divertida – perfeita para
afastar os monstros que aparecem de noite!
Sue Mongredien e Nick East
ISBN 978-972-793-160-6
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,32; P.V.P.: €12,00
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“Acho que me esqueci de qualquer coisa...”
O João é muito bom a lembrar-se de tudo! Mas
então, porque é que ele hoje tem uma sensação estranha de que se esqueceu de qualquer
coisa? Podes ajudá-lo? Do que é que o João
se esqueceu? Um livro hilariante e muito interativo sobre a memória e a apressada rotina
matinal.

Kathy Wolff e Richard Byrne
ISBN 978-972-793-206-1
22 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“O Grande Aaa-Uuuh!”
Aviso! Abre o livro com muito cuidado. Há algo
lá dentro a fazer um BARULHO muito assustador!
O Rato regressa a casa pela floresta escura
e murmurante, quando ouve um horrível e
assustador Aaa-Uuh! Quem ou o quê está a
fazer este som? Será que foi a Coruja? O Alce?
O Urso? Ou será que é mesmo… um monstro?
Com texto e ilustrações cheias de estilo e ritmo,
o livro irá tornar-se um favorito à hora de deitar!
Perfeito para tranquilizar as crianças que têm
medo do escuro ou que ainda têm de habituar-se a dormir sozinhas no seu quarto.

Jonny Lambert
ISBN 978-972-793-197-2
24,5 cm x 27,4 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Cuidado, é um Dragão!”
A Saffi encontra uma nova casa e é simplesmente
perfeita: tem flores, erva alta e fofa e vizinhos
que parecem ser simpáticos. Ou talvez não...
“És um dragão, não podes ficar aqui!”, gritaram
logo os animais.
Como poderá a Saffi provar que os dragões não
são todos iguais e que nem todos são perigosos?

Jonny Lambert
ISBN 978-972-793-220-7
26,5 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Um Panda muito só”
Longe daqui, no interior da floresta húmida, vive
um panda solitário, que queria ter um amigo,
mas não sabia como. Talvez os outros animais
lhe saibam mostrar.
Pois ele bem tenta fazer como os outros fazem,
mas nada parece resultar... Será que este panda
muito só será capaz de perceber que não precisa de complicar o que deveria ser simples e
que só tem de ser ele próprio?
Uma linda história inspiradora sobre
fazer amigos e sermos nós próprios.

Jonny Lambert
ISBN 978-972-793-209-2
26,5 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Um Dragão em Brasa!”

Robert Starling
ISBN 978-972-793-219-1
26 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20

O Fred é um dragãozinho simpático, mas
quando alguém lhe diz o que fazer, ele fica
muito, mas MUITO zangado... Um dragão, em
especial um dragão com pavio muito curto,
não é uma boa combinação. A família e os amigos depressa disso se apercebem: ele queima
o jantar (literalmente!), reduz a baliza a cinzas e nem durante um mero jogo de tabuleiro
é capaz de manter a calma. Todos se afastam... porque será? Felizmente, repara que os
outros animais têm truques para se acalmarem e consegue encontrar um para si próprio,
e, no fim, reconquista os amigos que se tinham
afastado.
Uma história muito relevante sobre temperamento, fúrias e o que nos
ajuda a acalmar.

“A Estrela de Laura”
Laura sempre quis ter alguém especial. Certa
noite, o desejo de Laura é respondido. Uma
estrela muito brilhante passa pela sua janela e
cai na rua à porta de casa. Laura leva-a para
casa e trata da sua ponta partida. Laura partilha
com a sua amiga estrela todos os seus segredos.
Mas, no dia seguinte, ao acordar, a pequena
estrela tinha desaparecido – será que foi apenas
um sonho? Tanto as crianças como os adultos irão adorar esta história maravilhosamente ilustrada e a mensagem
simples e intemporal.

Klaus Baumgart
ISBN 978-972-793-231-3
21 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,98; P.V.P.: €12,70
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“Posso juntar-me ao Clube?”
Uma história sobre amizade, diferença, tolerância e um clube onde todos podem entrar!
O Pato quer juntar-se a um clube, para fazer
novos amigos. Mas cada clube em que
ele tenta entrar faz muitas
exigências e ele não
consegue rugir como um
leão ou ter a memória
de um elefante…
resultado?
«Candidatura
recusada» é o que
ele ouve a cada
tentativa… O que
poderá o pobre
pato fazer?

John Kelly e Steph Laberis
ISBN 978-972-793-201-6
24,5 cm x 27,4 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Ainda gostas de mim?”
O Serafim vai deixar de ser a única pequena
coruja da família… e vai conhecer a Bia, a sua
nova prima bebé. Depressa, o Serafim sente
ciúmes. Porque é que a Bia recebe agora todos
os abraços? Porque é que a Avó não brinca ao
seu jogo favorito? Ele tinha sido a coruja especial da avó. Será que há ainda espaço no seu
coração para dois? Claro que sim, a chegada
de um novo membro à família não significa que
vão gostar menos de nós!

Jane Chapman
ISBN 978-972-793-203-0
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Um Amigo como Tu”
O Esquilo e o Pássaro são muito diferentes. Um
gosta de bolotas, o outro gosta de minhocas!
Mas ambos gostam de experimentar coisas
novas. E juntos tornam-se os melhores amigos
do mundo.
Uma inspiradora história, maravilhosamente
ilustrada, sobre uma amizade que seria
improvável, mas que se torna muito
especial. Na amizade, não temos
de ser iguais, devemos sim
respeitar a diferença!
Andrea Schomburg, Barbara Röttgen e Sean Julian
ISBN 978-972-793-195-8
26,5 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Os Dinossauros não vão para a Cama!”
Ao fim do dia, todos nos sentimos cansados.
Lavamos os dentes, vestimos o pijama e acabamos por ir para a cama… ATÉ os dinossauros!
A mãe tenta que o seu filho, muito activo e
maluquinho por dinossauros, se prepare para
ir para a cama. Mas ele encontra sempre um
magnífico dino-motivo para tentar escapar-se! Afinal, se os dinossauros não têm de
comer todo o jantar, tomar banho ou lavar
os dentes, porque haverá ele de o ter de
fazer? Com a hora de deitar a aproximar-se,
ele vai-se perdendo cada vez mais no seu
mundo imaginativo. Será que a mãe conseguirá que ele feche sequer os olhos?

Timothy Knapman e Nikki Dyson
ISBN 978-972-793-199-6
25,6 cm x 27,6 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Procura-se: Ralfy, o Coelho Ladrão de
Livros”
O Ralfy não é um coelho qualquer. Não sonha
com alfaces fofas ou cenouras crocantes.
O Ralfy só pensa em livros…
Ele é procurado por suspeita de algumas
infrações: fugir sorrateiramente com
álbuns ilustrados; furtar livros de receitas; deitar a mão a dicionários; surripiar
romances; e desviar poesia. O Suspeito
foi visto pela última vez nas imediações
da casa do Artur. Responde pelo nome
de Ralfy (por vezes!). Aproxime-se
com cuidado (ou munido de alfaces e
cenouras). Será que nos podes ajudar a encontrá-lo? Juntos iremos
parar o flagelo que é o roubo de
livros!

Emily MacKenzie
ISBN 978-972-793-193-4
26 cm x 26 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,32; P.V.P.: €12,00

“Não acordes o Urso, por favor!”
«O Texugo avisou: “Os Ursos são grandes e
peludos. Se os acordam ficam zangados e
muito, muito carrancudos! Faz o que quiseres,
mas... não acordes o Urso, por favor!»
Oh não! Hoje os animais vão celebrar a Festa
da Primavera junto ao velho tronco, mas um
urso enorme e peludo está aí a dormir. Em
bicos de pés, os animais tratam de tudo: trazem bolos, pilhas altas de chávenas e pratos,
e muito mais… até que um deles faz um barulho muito grande… Oh, oh! Será que acordaram o Urso?

Steve Smallman e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-213-9
26,5 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“O Urso e a Casa dos Livros”
Perfeito para os amantes dos livros, grandes
ou pequenos. E porque não partilhá-los?

Poppy Bishop e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-204-7
26,5 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

O Coelho adora histórias de aventuras. O Ouriço
adora finais felizes. O Rato e a Raposa adoram
ler juntos. Ou seja, todos adoram livros! Eles
vivem felizes juntos, no entanto têm apenas
UM livro, que estimam e partilham desde
pequeninos. Gostariam, claro, de ter
mais do que um… Por isso, quando
descobrem uma misteriosa casa
cheia de livros, é como um sonho
tornado realidade. Mas – oh, oh!
–, estes livros pertencem a um
enorme e à primeira vista pouco
simpático urso...!

“Os Piratas não têm Medo do Escuro!”
O Afonso vai dormir na espantosa tenda pirata
que montou no jardim. “Aqui não são permitidas fadas!” diz ele à Margarida, a sua irmã
mais nova e que também lá queria passar a
noite. “As fadas têm medo do escuro!”. Mas
quando, durante a noite, o archote do Afonso
se apaga e fica tudo muito escuro, de fora
da tenda ouvem-se sons muito assustadores:
Ruchfle, Rusfle, Prrusfle! O que
seria? De repente, o Afonso já
não se sentia lá muito corajoso...

Maudie Powell-Tuck e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-171-2
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Um Dia mesmo perfeito…”
O mau-humor pega-se… mas a felicidade também! Parece que o mau humor invadiu a floresta. Tudo começa com o Urso, que irrita
a Toupeira, que se zanga com o Ouriço, que
magoa a Raposa... Depressa o mau humor do
Urso se espalha, e todos ficam zangados e rabugentos! Mas, poderá um
pouco de amor torná-los felizes
outra vez? Um livro inteligente
sobre o mau-humor,
como este se espalha e sobre gestos
de amizade que o
conseguem desfazer.
Stella Jones e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-191-0
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“O Jardim Mágico na Neve”
Lá longe, onde os flocos de neve brilham como
estrelas, o pequeno Serafim sonha em plantar
um jardim. “Impossível!” dizem logo os amigos. “Tu não consegues plantar um jardim no
meio da neve.”
Mas o Serafim é muito determinado — e de
certeza que conseguirá criar algo verdadeiramente mágico... Uma inesquecível e inspiradora história sobre não desistir dos sonhos —
nada é impossível

Tracey Corderoy e Jane Chapman
ISBN 978-972-793-170-5
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Não!”
O Rodrigo era adorável. Todos o diziam. Até ao
dia em que aprendeu uma nova palavra...
NÃO! Esta é uma história hilariante e perfeita
para ajudar os pais a lidar com as birras, teimosias e a temível «fase do não»
Tracey Corderoy e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-159-0
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,32; P.V.P.: €12,00

“Agora!”
Uma história hilariante para crianças que têm
ainda de aprender a esperar.
Para o Rodrigo, esperar é algo um pouco difícil. Ainda por cima, com tantas coisas entusiasmantes para fazer, quando é que ele as quer
fazer a todas…?

Tracey Corderoy e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-196-5
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,32; P.V.P.: €12,00
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“Mais!”
Oh oh! O Rodrigo aprendeu uma nova palavra…
Mais! O Rodrigo quer mais livros à hora de deitar, mais gelado, mais bolhinhas de espuma no
banho! Ele quer construir torres ainda maiores
e disfarces para festas ainda melhores. Enfim,
mais de tudo aquilo que ele gosta. Mas, por
vezes, “mais” é simplesmente demasiado…
Tracey Corderoy e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-184-2
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,32; P.V.P.: €12,00

E também:

“Desculpa!”
O Urso e o Coelho são os melhores amigos do
Mundo. Fazem tudo juntos! Vivem na Casa Urso
& Coelho e fazem as suas Refeições Urso & Coelho
na Cozinha Urso & Coelho… e muito mais. Mas, um
dia, encontram um objeto muito misterioso,
lindo e era muito brilhante. Foi aí que os
problemas começaram: os dois não se
entendem relativamente a quem pertence o objeto… Será este o fim de
uma amizade tão especial? Um livro
que aborda a importância de
pedir desculpa. Com um balão
realmente brilhante que
empresta ainda mais magia
às ilustrações.

Norbert Landa e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-143-9
26,5 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €12,22; P.V.P.: €12,95
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“Perigoso!”
A Toupeira adora dar nomes às coisas.
Certo dia ela encontra uma “coisa”
estranha que não sabia o que era.
Era estranha, verde, horrorosa e
com dentes afiados...
Um livro cheio de humor e
repleto de palavras
novas para descobrir!

Tim Warnes
ISBN 978-972-793-164-4
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Aviso: Não Tocar!”
O melhor amigo da Toupeira, um crocodilo a
quem chamava Coisa Verde e Maravilhosa,
encontrou um chapéu. Este trazia uma etiqueta que dizia: «Aviso: Não Tocar!». Mas por
vezes o fruto proibido é o mais apetecido…
“Tira o chapéu!” grita logo a Toupeira. “Pode
ser perigoso!”
É então que do chapéu aparece um coelhinho. E mais um! E mais outro! Não param de
sair coelhos. Mas os coelhos não são perigosos,
ou será que são? Uma história hilariante sobre
amizade, perigo, e etiquetas. As etiquetas da
Toupeira são uma forma original e divertida
para aquisição de vocabulário.
Tim Warnes
ISBN 978-972-793-190-3
25 cm x 28,5 cm,
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“O Grande Assalto ao Queijo”
O Papá Elefante é grande e forte. Mas há uma
coisa da qual ele tem muito medo: ratos! Pois
quando um rato malvado e espertalhão, Cornélio Bolorini de seu nome,
aparece para roubar o
queijo lá de casa, ele
não sabe o que há
de fazer. Será que
o Henrique, apenas
um pequeno elefante, conseguirá
salvar o queijo
e o próprio Papá?
Ou precisará de
uma pequena
ajuda?

Tim Warnes
ISBN 978-972-793-178-1
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Um Leão nos meus Cereais”
Já alguma vez juntaste cupões de uma caixa
de cereais? Talvez porque esperavas receber um livro ou um brinquedo. Pois estes dois
irmãos, Bernardo e Henrique, estão decididos
a juntar 100 cupões para receberem o seu próprio leão. Sim, um LEÃO VERDADEIRO! Parece fácil, não é?

Michelle Robinson e Jim Field
ISBN 978-972-793-180-4
24,4 cm x 27,4 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

Uma história maluca e
imaginativa onde tudo
pode acontecer! Mostra
de uma forma hilariante
as possíveis desilusões e
perigos de acreditar na
publicidade…
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“Eu e o meu Papá”
“O meu Papá acorda-me todas as manhãs cedinho. Faz-me cócegas no nariz e na testa dá-me
um beijinho.”
O Pequeno Urso e o seu Papá fazem coisas maravilhosas. Vão passear pela montanha, nadam
no rio à chuva, e contam histórias assim que as
estrelas aparecem no céu. Fazem tudo juntos!
Uma calorosa e engraçada história que irá certamente fazer qualquer pai sentir-se especial.
Alison Ritchie e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-117-0
23 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,32; PVP: €12,00

“Eu e a minha Avó!”
O Ursinho adora ir passear com a Avó. Juntos,
trepam às árvores, chapinham nas poças e até
pescam peixes para o lanche. Se ao menos esses
dias pudessem durar para sempre!
Alison Ritchie e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-215-3
23 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20

“Eu e o meu Avô!”
O avô do Ursinho é maravilhoso! Constrói cabanas, acende fogueiras, abraça como poucos
ursos o sabem fazer. E, aconteça o que acontecer, estará sempre por perto, para quando o
Ursinho precisar…
Alison Ritchie e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-234-4
23 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; PVP: €12,20
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“Os Pequenos Girassóis da Mamã”
O Simão e a Bia queriam oferecer um presente
à sua mãe, um lindo girassol!
Eles apenas tinham uma semente e, claro, primeiro teriam de plantá-la. Mas um desastre
estava à espera de acontecer: a Bia come a
semente! Os dois irmãos partem então à procura de mais sementes de girassol, embarcando
numa grande aventura!

Angela McAllister e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-163-7
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Eu quero o meu Papá!”
Há dias em que precisamos mesmo do nosso
papá!
Pois para o Artur, esse era um desses dias!
Quando o seu castelo se desmorona e não há
forma de o manter de pé, quando faz um dói-dói e parece que há até monstros no lago . . .
Nesses momentos, pela ajuda e conforto como
mais ninguém consegue dar, há apenas uma
solução . . . gritar bem alto:
—Eu quero o meu papá!

Tracey Corderoy e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-176-7
26,5 cm x 28,6 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“O Texugo e a Grande Tempestade”
“— De uma pequenina bolota nasce um grande
carvalho! — cantarolou o Texugo, a limpar
a sua toca. Encaixada por entre as raízes de
um velho e majestoso carvalho, esta toca tinha
sido desde sempre um lar feliz para gerações e
gerações de texugos.”
Vem aí uma terrível tempestade! O Texugo,
dono de um grande coração, ajuda os amigos
a tornarem as suas casas mais seguras. Mas
quem é que tomará conta da sua própria casa
debaixo do velho carvalho? Uma história sobre amizade, coragem e
começar de novo

Suzanne Chiew e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-175-0
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Texugo e o Grande Resgate”
Uma história sobre amizade, coragem, e um
pouco de reciclagem!
O Texugo e os amigos encontram uma corda, um
cesto e um grande tecido no meio da floresta.
Rapidamente têm ideias brilhantes sobre como
reciclarem esses objectos em algo útil. Mas é
então que encontram uma toupeira presa
numa árvore a precisar de ajuda.
Será que conseguirão idealizar um plano igualmente brilhante para a resgatar do perigo?
As crianças irão adorar esta empolgante história sobre um salvamento cheio de imaginação,
coragem e amizade!

Suzanne Chiew e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-189-7
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Atchuuu!”
Esta é a história da Suzi Su e do famoso dia em
que fez … Atchuuu!
A verdade é que ela espirrou mas não tapou a
boca com a mão. Os seus amigos animais, que
viviam consigo numa quinta ficaram absolutamente horrorizados. Até lhe perguntaram se
tinha nascido no Zoo… Estava na hora
de lhe ensinarem boas maneiras!
Um livro sobre a boa educação
divertido e sem ser moralista,
e com a mensagem de que
não somos superiores aos
outros, e que portanto não
devemos ofender os seus
sentimentos

Mij Kelly e Mary McQuillan
ISBN 978-972-793-229-0
27 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,70; P.V.P.: €12,40

“Texugo e a Grande Viagem”
Oh não, o Verão está muito quente e o riacho
secou! O Texugo tem um plano para encontrar
água, mas a viagem será longa, difícil e encalorada... Será que os amigos encontrarão água
antes que seja demasiado tarde? Uma história
de amizade, coragem e conservação
dos recursos da
Natureza.

Suzanne Chiew e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-202-3
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Mudou-se um Monstro cá para Casa!”

Timothy Knapman e Loretta Schauer
ISBN 978-972-793-177-4
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

Está a chover, e o Henrique está aborrecido
por não ter nada para fazer. É então que
tem uma ideia brilhante: ele vai construir um
esconderijo.
“Mas olha que um monstro ainda se muda para
cá!” avisaram logo o Pai e a Mãe. O Henrique
achou isso uma tontice; aliás, o seu esconderijo
seria feito de mantas e almofadas — demasiado confortável para um monstro.
Mas brincar sozinho não era muito divertido
		
e depressa o Henrique
		
desejou mesmo que um
			
monstro se mudasse
			
lá para casa…
			
GRANDE ERRO!

“A Festa de Pijama do Martim”
O Martim vai dormir a casa do Coelho, mas,
pelo caminho convida o amigo Vidrinhos a lá
dormir também. Sem saber, todas as outras
ovelhas vieram atrás. Oh-oh, será que haverá
espaço para todos?

David Melling
ISBN 978-972-793-200-9
26,5 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Não te preocupes, Martim!”
O Pai do Martim ofereceu-lhe um gorro de lã
vermelho, quente e fofinho.
Entusiasmado, ele sai para mostrá-lo aos amigos. Mas, com tanta emoção, ao exibir as habilidades que consegue fazer com o seu gorro
vestido, este começa a desfiar-se, até se tornar numa espécie de emaranhado de fios de
esparguete de lã! O seu pai não irá de certeza
gostar de saber…
O que poderá ele fazer para remediar a situação?
David Melling
ISBN 978-972-793-181-1
26,5 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Quem dá um Bolinho ao Martim?”
O Martim, para além de abraços, adora mel.
Tudo o que come tem de ter até mel em cima!
Ele e as suas amigas ovelhas juntam-se para
fazerem cupcakes muito saborosos, com mel,
claro. O Martim está entusiasmado, mas as ovelhas parecem estar mais… tanto que quando
os bolinhos estão prontos vão a correr para os
comer e nem uma migalha sequer
deixam para o Martim. E agora?
Será que ele experimentaria
algo novo?

David Melling
ISBN 978-972-793-188-0
26,5 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

Algo mais
saudável…
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“Quem dá um Abraço ao Martim?”
Nunca sentiste que precisavas de um abraço?
Pois o Martim, sim. Ele é um pequeno urso
pardo adorável que ainda está a aprender
tudo sobre o grande mundo que o rodeia.
Certa manhã, depois de um longo sono, ele
acorda a sentir que precisava de um abraço.
E é assim que ele parte em busca do abraço
perfeito...
Mas nenhum abraço que encontrava parecia
estar à altura das suas expectativas... Será
que o vai encontrar?
David Melling
ISBN 978-972-793-155-2
26,5 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Quem vem à Festa do Martim?”
Gostas de festas de aniversário?
O Martim faz anos e adora festas de aniversário. Mas os seus primos
gémeos decidiram vir
também à sua festa e
querem ter todo o
protagonismo!

David Melling
ISBN 978-972-793-168-2
26,5 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Quem quer ser Amigo do Martim?”
O Martim decide ajudar o Fiozinhos a encontrar o seu melhor amigo - o Vidrinhos -, que
se perdera enquanto brincavam às escondidas. Durante esta busca, ele apercebe-se
que todos têm um melhor amigo, menos ele,
e que também gostava de ter um. Mas será
que aquilo que ele procura não estará bem
debaixo do seu nariz? Será que ele
receberá um merecido abraço?
David Melling
ISBN 978-972-793-173-6
26,5 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“O Livro de Atividades do Martim”
O Martim quer partilhar contigo as suas atividades preferidas! Poderás desenhar, colorir, jogar, e fazer Puzzles. Com mais de 100
autocolantes, este livro de atividades está a
abarrotar de coisas divertidas para fazer!
David Melling
ISBN 978-972-793-174-3
20,8 cm x 29,3 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €6,32; P.V.P.: €6,70

“A Escolinha do Martim”
O Martim vai pela primeira vez à escola. Ele
sentia-se ansioso, pois não sabia como iria
correr o dia tão especial e antecipado. No
fim, tudo corre bem… Não só a escola é muito
divertida, como faz também novos amigos e
consegue ainda espalhar o entusiasmo pelos
abraços!
David Melling
ISBN 978-972-793-179-8
26,5 cm x 27 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Quem será o meu jantar?”
“Socorro!” cacarejou a Galinha.
“A Raposa da Cidade vai comer-nos a todos!”
É a primeira vez que a Raposa da Cidade viaja
até ao campo e está com muita, mas muita
fome! “Quem será o meu jantar?” diz ela, a
lamber os lábios. Com medo de serem comidos
pela raposa, os animais da quinta elaboram
um plano arrojado para enganá-la. Mas será
que conseguirão ser mais espertos que a
raposa matreira?

Claire Freedman e Nick East
ISBN 978-972-793-146-0
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,70; P.V.P.: €12,40

“A Pequena Coruja Branca”
A Pequena Coruja Branca vivia sozinha na neve,
mas a sua imaginação fervilhava com histórias
felizes! Certo dia, a Pequena Coruja Branca parte
a voar para explorar o mundo. Ao encontrar
outras corujas, lindas e coloridas — ao contrário
de si —, ela mal consegue esperar para partilhar
com elas a sua tosta e muitas e muitas histórias.
Mas estas não querem ser amigas de uma coruja
tão simples e sem cores como a Pequena Coruja
Branca…

Jane Chapman
ISBN 978-972-793-112-5
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,70; P.V.P.: €12,40
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“Não quero mais Abraços!”
Todos gostamos de um abraço…
Mas o Bernardo, um monstro muito fofinho,
está sempre rodeado de ABRAÇOS, a toda a
hora! Para ele já é de mais! O que poderá o
Bernardo fazer para ter
um pouco de paz
e sossego?

Jane Chapman
ISBN 978-972-793-183-5
25 cm x 28,6 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

“Procura e Encontra no Zoo!”
Este é um Zoo onde tudo pode acontecer…
O Tiago decidiu fazer a sua festa de aniversário no Jardim Zoológico e convidou os melhores amigos. Ninguém imaginava que ir ao
Zoo poderia ser tão divertido e uma enorme
aventura! Ajuda os personagens a encontrar
as pessoas, animais e objectos escondidos no
meio das ilustrações.
Um livro com pequenas-grandes missões de
busca num Zoo muito maluco, com Imenso para
explorar para além dos desafios.
Ines Rarisch
ISBN 978-972-793-182-8
26 cm x 33 cm, 24 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20
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“Todos Ajudam!”
Todos devemos ajudar, até o Pequeno Corvo o
deveria saber... Mas ajudar é algo que não lhe
é por natureza muito fácil. Quando os amigos
são elogiados pela Senhora Texugo por ajudarem — enquanto que o Pequeno Corvo se dedicava a coisas mais importantes para si —, ele
fica invejoso e decide mostrar aos outros que
afinal ele é um excelente ajudante, que é até o
melhor ajudante de todos os tempos!
Mas será que conseguirá, ou que causará como
sempre uma grande, mas hilariante, confusão?
Nele Moost e Annet Rudolph
ISBN 978-972-793-162-0
23 cm x 31 cm, 32 páginas - capa dura
P. s/IVA: €10,33; P.V.P.: €10,95

Da mesma colecção:
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“Quem é o meu Tesouro?”
Um livro desdobrável, com páginas que abrem
para cima, para baixo ou até para o lado, colo
rido e interactivo, no qual as crianças irão adivinhar e aprender o nome dos animais e, no
fim, ter uma grande SURPRESA!
Michael Schober
ISBN 972-793-059-X
22,5 cm x 24,5 cm, 24 páginas
desdobráveis, capa dura
P. s/IVA: €11,71; PVP: €12,41

Da mesma colecção:

“Amigos das Estrelas”
Muito longe, no planeta Ugui, vive o Ugui-Dugli.
É envergonhado, assustadiço e MUITO arrumado. Certa manhã, ele encontra um Bugli no
jardim e fica MUITO ASSUSTADO! Mas, afinal, não
é assustador. É apenas um pequeno e divertido extraterrestre que vem a tornar-se o seu
melhor amigo. Um livro repleto de fantasia,
amizade e humor, sobre a superação do medo
do desconhecido, que deliciará os mais pequenos.

Tracey Corderoy e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-109-5
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,70; P.V.P.: €12,40
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“O Snorkly Assustador”
Um Snorkly grande e esfomeado subia apressadamente o monte. “Eu sou o Snorkly Assustador!” rugiu para a Toupeira, “e vou comer sanduíche de Toupeira ao jantar, com sal, pimenta
e uma rodelita de tomate!”
Mas o Snorkly também tinha medo de alguma
coisa... Senão, porque é que tremiam os seus
joelhos, porque tinha a cauda a tiritar e os
bigodes a enrolar de uma forma um pouco
preocupada?
Paul Bright e Jane Chapman
ISBN 978-972-793-131-6; 26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,70; P.V.P.: €12,40

“Benjamim - O Pequeno Urso
das Grandes Ideias!”
Apresentamos-lhe o Benjamim, o pequeno
urso das grandes ideias — e com um grande,
grande coração! A Avó Urso está doente, e por
isso Benjamim quer preparar-lhe uma grande
surpresa ao acordar. Mas quando o ursinho,
de tão entusiasmado que estava, decide colher
as flores do jardim e pintar a porta de casa da
Avó, a surpresa que ela vai ter vai ser mesmo
muito grande...

Marni McGee e Cee Biscoe
ISBN 978-972-793-106-4
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,33; P.V.P.: €12,01

“Não Mexer! O Mel é Meu!”
O Urso tem um grande e delicioso pote de mel.
E não o quer partilhar com ninguém!
Mas o Rato, a Toupeira e os Irmãos Coelho têm
fome e ADORAM mel.. Decidem então sorrateiramente partir numa muito perigosa
missão... Será que vão conseguir chegar
ao mel sem que o urso assustador
repare neles?
Jane Chapman e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-153-8; 26 cm x 28 cm, 2 páginas
P. s/IVA: €11,32); P.V.P.: €12,00

Catálogo 2019
“Abracadabra!
Transforma a Mili num sapo!”
Tudo o que o Monti fazia, a Mili fazia também...
Ela estragava tudo! Ele recebeu uma caixa de
magia pelo aniversário, mas a Mili não o deixava aprender magia descansado. Farto, ele
acaba por dizer: “Eu desejo que te transformes num sapo viscoso e desapareças... Abracadabra!”. Ups,... de repente ninguém
sabia onde ela estava. Oh, não! Será
que o Monti fez mesmo desaparecer
a irmã?
Tracey Corderoy e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-138-5
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,32; P.V.P.: €12,00

“Pequena demais?”

Angela McAllister e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-185-9
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

A Ritinha poderá ser a mais pequena, mas é
também a mais corajosa e a melhor amiga
que alguma vez poderias desejar. Chegou o
momento de o Urso hibernar. Mas ele está com
fome, e a Ritinha está determinada a não deixar que o seu amigo vá dormir com a barriga
a rugir. Uma história de amizade e aventura –
perfeita para crianças determinadas.

“O Urso Barulhinhos”
O Grande Urso era tão barulhento a comer!
Os coelhos que viviam do outro lado do rio
estavam muito assustados. O que seriam aqueles sons horríveis? Era de certeza um monstro
assustador!
Mas o Grande Urso não era um monstro, era
apenas um afável urso e tudo o que queria era
ter um amigo…
Norbert Landa e Jane Chapman
ISBN 978-972-793-124-8
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,32; P.V.P.: €12,00

Minutos de Leitura

“Não tenho Calor!”
A Primavera está a chegar, mas a Margarida
não quer tirar o seu gorro... ela adora o gorro
que a Avó Coelho lhe fez. A Mamã diz que a
Primavera está a chegar e que brevemente
estará demasiado calor para usar gorros de
lã, mas a Margarida é muito determinada… Ela
quer usar o seu gorro favorito para sempre!
M Christina Butler e Gavin Scott
ISBN 978-972-793-122-4
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €12,22; P.V.P.: €12,95

“O Tobias é meu!”
Partilhar não custa nada e é muito divertido!
Quando a Lia apareceu para brincar, o Bebé
Urso não quis partilhar o seu peluche preferido. Felizmente, a Mamã Urso sabia precisamente o que fazer... Um livro perfeito para
ensinar os mais pequenos a partilhar!
Tracey Corderoy e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-144-6
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,79; P.V.P.: €12,50

“Eu consigo!”
O Bebé Urso é pequeno, mas acha que já consegue fazer tudo sozinho. Ele e a mãe vão à
biblioteca, o que para ele é uma excelente
oportunidade de lhe mostrar tudo o que já
sabe fazer. No entanto, vai aperceber-se que
nem tudo corre como quer, ou que algumas
coisas são até muito perigosas, e, como tal, não
tem mal nenhum pedir ajuda à mãe.

Tracey Corderoy e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-166-8
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,79; P.V.P.: €12,50

Catálogo 2019

“Grunxo e Roncão”
O Grunxo é o Troll mais rabugento e porcalhão
do Mundo! Quando O Grunxo encontra junto à
porta de casa um convite para uma festa, fica
furioso: ele odeia terças‑feiras, odeia visitas e,
mais que tudo, odeia festas! Mas é então que
conhece O Roncão e nada voltará a ser como
dantes... Uma história sobre a amizade e ser
diferente, com personagens fora do vulgar e
ilustrações imaginativas e cheias de pormenores.
Tracey Corderoy e Lee Wildish
ISBN 978-972-793-105-7
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,33; P.V.P.: €12,01

“O Urso Resmungão”
Certa manhã o Urso Resmungão encontra o
Coelhinho pendurado num ramo, a segurar
uma estrela que caíra do céu. O Coelhinho está
a tentar salvar todas as estrelas que encontra pelo caminho e precisa de um grande e
bondoso amigo, como o Urso Resmungão para
o ajudar. O Urso Resmungão por seu lado não
quer amigos, mas o Coelhinho é muito determinado...
Steve Smallman e Cee Biscoe
ISBN 978-972-793-097-5
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,71; P.V.P.: €12,41

“Grande e Pequeno”
O Grande e o Pequeno são grandes amigos e
vão passear num lindo dia de sol. Pelo caminho, o Pequeno precisa sempre da ajuda do
Grande, ou porque é demasiado pequeno para
ultrapassar certos obstáculos, ou porque se
coloca em trapalhadas... Mas será que as pessoas grandes não precisam também por vezes
de uma pequenina ajuda?
Elizabeth Bennet e Jane Chapman
ISBN 978-972-793-165-1
25 cm x 28,5 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,51; P.V.P.: €12,20

Minutos de Leitura

“YAC! Não é um Monstro!”
Quando os ovos da Senhora Monstra e do
Senhor Monstro eclodem, ficam deliciados por
saber que os dois primeiros monstrinhos são
ASSUSTADORES e HORROROSOS! Mas depois estala
o terceiro — e deste sai um monstrinho fofinho, bonito e COR-DE-ROSA! Oh, não…
Uma história original e divertida sobre
pertença e aceitação das diferenças,
em que o herói adorável desta história
irá com certeza conquistar o coração
das crianças e não só!
Angela McAllister e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-107-1
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,33; P.V.P.: €12,01

“A Grande Caça ao Monstro”
“Pata!” gritou o Porco. “Está um monstro debaixo
da tua cama! Ele faz pshh pshh, grrrr, bang
bang, pam, pam, grauuuu! E também uhuuu!”
Quem seria esse horrível monstro que fazia
barulhos tão estranhos? Os animais enchem-se
de coragem e partem para ajudar a Pata, que
aparentemente estava em grandes apuros...
Este é um livro empolgante e em que, ao estilo
das tradicionais lenga-lengas, o barulho que
o presumível monstro faz vai sendo sempre
aumentado, à medida que todos vão contando
uns aos outros.

Norbert Landa e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-104-0
26 cm x 28 cm, 32 páginas
P. s/IVA: €11,33; PVP: €12,01

Catálogo 2019

“Terra à vista, Senhor Croc?”
O Senhor Croc encontrou um mapa do tesouro,
dando início a uma divertida aventura com
os seus amigos - que entram logo no espírito
pirata! Será que vão encontrar mesmo um
tesouro?
Jo Lodge
ISBN 978-972-793-103-3
26 cm x 26,5 cm, 14 páginas
P. s/IVA: €11,71; P.V.P.: €12,41

D E S DO BRÁVEL!

Da mesma colecção:

“A Lagarta Comilona”
A Lagarta adorava poder voar. Ela inveja as
asas do Zângão e desejava poder planar alto
no céu. Mas a única coisa que sabe fazer é
mastigar as folhas da amoreira... e que fome
ela tem! Quando a Borboleta aparece, sorri-lhe
misteriosamente. A Borboleta parece saber
algo que a Lagarta não sabe! O que poderá
ser? Livro divertido e interactivo sobre como
as lagartas se transformam em borboletas.

Sheridan Cain e Jack Tickle
ISBN 978-972-793-214-6
24,7 cm x 26,7 cm, 14 páginas
P. s/IVA: €13,16; P.V.P.: €13,95

Minutos de Leitura

“Octocuecas”
ISBN 978-972-793-223-8
P. s/IVA: €11,60
PVP: €12,30

“Óscar - o Unicórnio
Comilão”
ISBN 978-972-793-233-7
P. s/IVA: €11,51
PVP: €12,20

“Um nadinha apertados!”
ISBN 978-972-793-192,7
P. s/IVA: €11,79
PVP: €12,50

“O Hotel Extravagância
de Natal”
ISBN 978-972-793-226-9
P. s/IVA: €11,60
PVP: €12,30

“O Presente Perfeito”
ISBN 978-972-793-198-9
P. s/IVA: €11,51
PVP: €12,20

“À espera do Pai Natal”
ISBN 978-972-793-186-6
P. s/IVA: €11,32
PVP: €12,00

“Quando a Avó salvou
o Natal”
ISBN 978-972-793-169-9
P. s/IVA: €11,51
PVP: €12,20

“Natal!
ISBN 978-972-793-212-2
P. s/IVA: €11,32
PVP: €12,00

“Laura à procura do Pai
Natal”
ISBN 978-972-793-071-5
P. s/IVA: €11,33
PVP: €12,01

“O Segredo de Laura”
ISBN 978-972-793-079-1
P. s/IVA: €11,71
PVP: €12,41

“As Partidas do Sebastião”
ISBN 972-793-048-4
P. s/IVA: €10,43
PVP: €11,06

“A Festa de Anos do
Tomás”
ISBN 972-793-020-4
P. s/IVA: €8,05
PVP: €8,53

“O Piquenique do Tomás”
ISBN 972-793-054-9
P. s/IVA: €9,43
PVP: €10,00

“Pedro e a Lua”
ISBN 972-793-041-7
P. s/IVA: €9,05
PVP: €9,59

“Pedro e a Festa na Lua”
ISBN 978-972-793-121-7
P. s/IVA: €9,06
PVP: €9,60

“Um dia mal-humorado”
ISBN 978-972-793-090-6
P. s/IVA: €11,33
PVP: €12,01

“O Peixe contador de
Histórias”
ISBN 972-793-022-0
P. s/IVA: €9,05
PVP: €9,59

“Humi e a grande viagem
de Iceberg”
ISBN 978-972-793-142-2
P. s/IVA: €9,91
PVP: €10,50

“A Baía do Tesouro”
ISBN 978-972-793-088-3
P. s/IVA: €9,43
PVP: €10,00

“O Segredo da Pedra”
ISBN 978-972-793-137-8
P. s/IVA: €9,91
PVP: €10,50

Outros Destaques

“O Pequeno Coelho e o
Boneco de Neve Mágico”
ISBN 978-972-793-095-1
P. s/IVA: €12,33
PVP: €13,07

“Pipo e o Arco-Íris”
ISBN 978-972-793-073-9
P. s/IVA: €12,33
PVP: €13,07

“A Melhor Camisola do
Mundo”
ISBN 978-972-793-083-8
P. s/IVA: €12,33
PVP: €13,07

“Sara e o Gigante das
Histórias”
ISBN: 972-793-044-1
P. s/IVA: €9,43
PVP: €10,00

“Fred & Pascal”
ISBN: 972-793-036-0
P. s/IVA: €10,43
PVP: €11,06

“Lourenço - O Herói
Super Cuecas”
ISBN 972-793-094-4
P. s/IVA: €11,71
PVP: €12,41

“Olhem para mim!”
ISBN 978-972-793-136-1
P. s/IVA: €11,32
PVP: €12,00

“Longe de Casa”
ISBN 978-972-793-065-4
P. s/IVA: €11,71
PVP: €12,41

“Buuu!”
ISBN 978-972-793-154-5
P. s/IVA: €11,32
PVP: €12,00

“Eu quero ver nevar”
ISBN 978-972-793-132-3
P. s/IVA: €11,79
P.V.P.: €12,50

“O meu Grande Camião!”
ISBN 972-793-128-6
P. s/IVA: €12,17
PVP: €12,90

“A Gansa Tolinha”
ISBN 978-972-793-074-6
P. s/IVA: €11,33
PVP: €12,01

“Cuidado com o Cão!”
ISBN 978-972-793-118-7
P. s/IVA: €10,99
PVP: €11,65

“Newton e a Grande
Confusão”
ISBN 972-793-038-7
P. s/IVA: €11,33
PVP: €12,01

“A Ilha dos Narizes Azuis Ploo e o Terrível Gnobbler”
ISBN 972-793-023-4
P. s/IVA: € 11,33
PVP: € 12,01

“Segue aquele Urso!”
ISBN 978-972-793-069-2
P. s/IVA: €11,33
PVP: €12,01

“Piggy Wiggy Pirata”
ISBN 972-793-019-0
P. s/IVA: €11,71
PVP: €12,41

“Molly & Mimi - Patas,
folhos e saiotes”
ISBN 978-972-793-151-4
P. s/IVA: €6,51
P.V.P.: €6,90

“Lucas - O Morcego que
tinha medo do escuro”
ISBN 978-972-793-101-9
P. s/IVA: €10,33
P.V.P.: €10,95

“Sabu - O Tigre Pintor”
ISBN 978-972-793-100-2
P. s/IVA: €10,33
PVP: €10,95

Preçário

ISBN

Título

972-793-000-X
972-793-001-8
972-793-003-4
972-793-004-2
972-793-006-9
972-793-008-5
972-793-010-7
972-793-017-4
972-793-018-2
972-793-019-0
972-793-020-4
972-793-021-2
972-793-022-0
972-793-023-9
972-793-024-7
972-793-025-5
972-793-026-3
972-793-027-1
972-793-028-X
972-793-029-8
972-793-030-1
972-793-031-X
972-793-032-8
972-793-035-2
972-793-036-0
972-793-037-9
972-793-038-7
972-793-040-9
972-793-041-7
972-793-042-5
972-793-044-9
972-793-048-4
972-793-052-2
972-793-054-9
972-793-057-3
972-793-059-X
978-972-793-062-3
978-972-793-063-0
978-972-793-065-4
978-972-793-067-8
978-972-793-068-5
978-972-793-069-2
978-972-793-070-8
978-972-793-071-5
978-972-793-072-2
978-972-793-073-9
978-972-793-074-6
978-972-793-076-0
978-972-793-077-7

Casa do Filipe, A
Primeiro Baile de Agarico, O
Meu Papá, O
E a tua Irmã
Verde como
Vermelho como
Hora do banho do Piggy Wiggy, A
Pinguim Carteiro
Parabéns, Docas!
Piggy Wiggy Pirata
Festa de Anos do Tomás, A
Onde está o Jorge?
Peixe Contador de Histórias
Ilha dos Narizes Azuis, A - Ploo e o terrível Gnobbler
3, 2, 1... Cama!
Nhac, Nhac, Nhac, que rico Petisco!
Já sei voar!
Onde está o Urso Tico?
Hoje sou uma Pirata
Hoje sou um Super Herói
Hoje sou uma Índia
Hoje sou um Cowboy
Capuccina
Vamos nadar Baltazar!
Fred & Pascal
Quem comeu a minha papa?
Newton e a grande confusão
Ilha dos Narizes Azuis - Ploo e a Árvore dos Guizos
Pedro e a Lua
Maldade Pura & Negra
Sara e o Gigante das Histórias
Partidas do Sebastião, As
Ilha dos Narizes Azuis, A - Ploo e as Bocobiclas
Piquenique do Tomás, O
Capuccina no País dos Sonhos
Quem é o meu Tesouro?
Toc! Toc! Senhor Croc
Estás pronto, Senhor Croc?
Longe de Casa
Laura e os Monstros dos Sonhos
Dourado, O
Segue aquele Urso!
Quem é a minha Estrela?
Laura à procura do Pai Natal
Numa Noite muito Escura...
Pipo e o Arco-Íris
Gansa Tolinha, A
Muuu! - O Senhor Croc e os Animais
Tudo Permitido?

P. s/IVA

PVP



7,24
11,71
4,74
4,74
3,99
3,99
13,97
11,71
11,71
11,71
8,05
9,05
9,05
11,33
11,33
11,33
11,33
11,33
7,14
7,14
7,14
7,14
9,43
10,43
10,43
10,43
10,43
11,33
9,05
9,43
9,43
10,43
11,33
9,43
9,43
11,71
10,00
10,00
11,71
12,14
13,24
11,33
11,71
11,33
11,33
12,33
11,33
7,14
10,33

7,67
12,41
5,02
5,02
4,23
4,23
14,81
12,41
12,41
12,41
8,53
9,59
9,59
12,01
12,01
12,01
12,01
12,01
7,57
7,57
7,57
7,57
10,00
11,06
11,06
11,06
11,06
12,01
9,59
10,00
10,00
11,06
12,01
10,00
10,00
12,41
10,60
10,60
12,41
12,87
14,03
12,01
12,41
12,01
12,01
13,07
12,01
7,57
10,95



















































Preçário

ISBN

Título

978-972-793-079-1
978-972-793-080-7
978-972-793-081-4
978-972-793-082-1
978-972-793-083-8
978-972-793-085-2
978-972-793-086-9
978-972-793-088-3
978-972-793-089-0
978-972-793-090-6
978-972-793-093-7
978-972-793-094-4
978-972-793-095-1
978-972-793-096-8
978-972-793-097-5
978-972-793-098-2
978-972-793-099-9
978-972-793-100-2
978-972-793-101-9
978-972-793-103-3
978-972-793-104-0
978-972-793-105-7
978-972-793-106-4
978-972-793-107-1
978-972-793-108-8
978-972-793-109-5
978-972-793-110-1
978-972-793-111-8
978-972-793-112-5
978-972-793-113-2
978-972-793-114-9
978-972-793-117-0
978-972-793-118-7
978-972-793-119-4
978-972-793-120-0
978-972-793-121-7
978-972-793-122-4
978-972-793-123-1
978-972-793-124-8
978-972-793-127-9
978-972-793-128-6
978-972-793-129-3
978-972-793-130-9
978-972-793-131-6
978-972-793-132-3
978-972-793-133-0
978-972-793-134-7
978-972-793-136-1
978-972-793-137-8

Segredo de Laura, O
Mariana e a Missão Primavera
Perdido na Neve
Os Ursinhos na Cama e a Grande, Grande Tempestade!
A Melhor Camisola do Mundo
Vamos brincar, Senhor Croc?
Quem é o meu Herói?
A Baía do Tesouro
Quando estamos Juntos
Um Dia Mal-Humorado
Todos Zangados!
Lourenço - O Herói Super-Cuecas
O Pequeno Coelho e o Boneco de Neve Mágico
Os Monstros não existem!
O Urso Resmungão
Já estás a dormir, Senhor Croc?
Todos Fortes!
Sabu - O Tigre Pintor
Lucas - O Morcego que tinha medo do Escuro
Terra à Vista, Senhor Croc!
A Grande Caça ao Monstro
Grunxo e Roncão
Benjamim - O Pequeno Urso das Grandes Ideias
Yac! Não é um Monstro!
O que o Pequeno Coelho ouviu
Amigos das Estrelas
Guisado de Dragão
O Novelo da Massinhas
A Pequena Coruja Branca
O Melhor Natal de Sempre
Todos sem Medo
Eu e o meu Papá
Cuidado com o Cão!
Adivinha os Animais - e o que eles comem
Adivinha os Animais - e onde eles vivem
Pedro e a Festa na Lua
Não tenho Calor!
Partida, Largada, Fugida, Senhor Croc
O Urso Barulhinhos
Mamã!
Meu Grande Camião, O
Tens Medo, Senhor Croc?
É tudo Verdade!
Snorkly "Assustador", O
Eu quero ver Nevar
É tudo Meu!
Natal do Texugo Rabugento, O
Olhem para Mim!
Segredo da Pedra, O

P. s/IVA

PVP



11,71
10,33
11.33
11,71
12,33
11,71
11,71
9,43
11,71
11,33
10,33
11,71
12,33
11,71
11,71
10,00
10,33
10,33
10,33
11,71
11,33
11,33
11,33
11,33
10,33
11,70
11,70
12,74
11,70
11,70
10,33
11,32
10,99
8,16
8,16
9,06
12,22
11,71
11,32
11,32
12,17
10,00
10,71
11,70
11,79
10,71
11,79
11,32
9,91

12,41
10,95
12,01
12,41
13,07
12,41
12,41
10,00
12,41
12,01
10,95
12,41
13,07
12,41
12,41
10,60
10,95
10,95
10,95
12,41
12,01
12,01
12,01
12,01
10,95
12,40
12,40
13,50
12,40
12,40
10,95
12,00
11,65
8,65
8,65
9,60
12,95
12,40
12,00
12,00
12,90
10,60
11,35
12,40
12,50
11,35
12,50
12,00
10,50



















































Preçário

ISBN

Título

978-972-793-138-5
978-972-793-139-2
978-972-793-142-2
978-972-793-143-9
978-972-793-144-6
978-972-793-145-3
978-972-793-146-0
978-972-793-147-7
978-972-793-148-4
978-972-793-149-1
978-972-793-150-7
978-972-793-151-4
978-972-793-153-8
978-972-793-154-5
978-972-793-155-2
978-972-793-156-9
978-972-793-158-3
978-972-793-159-0
978-972-793-160-6
978-972-793-161-3
978-972-793-162-0
978-972-793-163-7
978-972-793-164-4
978-972-793-165-1
978-972-793-166-8
978-972-793-167-5
978-972-793-168-2
978-972-793-169-9
978-972-793-170-5
978-972-793-171-2
978-972-793-172-9
978-972-793-173-6
978-972-793-174-3
978-972-793-175-0
978-972-793-176-7
978-972-793-177-4
978-972-793-178-1
978-972-793-179-8
978-972-793-180-4
978-972-793-181-1
978-972-793-182-8
978-972-793-183-5
978-972-793-184-2
978-972-793-185-9
978-972-793-186-6
978-972-793-188-0
978-972-793-189-7
978-972-793-190-3
978-972-793-191-0

Abracadabra! Transforma a Mili em Sapo!
Só mais uma!
Humi e a Grande Viagem do Iceberg
Desculpa!
Tobias é meu!, O
Primeiro Natal da Pipas, O
Quem será o meu Jantar?
Não tenho sono!
Pequeno Rugido brinca às Escondidas, O
Tudo me acontece!
Molly & Mimi - Birras, Diamantes e Tiaras
Molly & Mimi - Patas, Folhos e Saiotes
Não Mexer! O Mel é meu!
Buuu!
Quem dá um Abraço ao Martim?
Quem é que vês na Selva?
É para isso que servem os Amigos
Não!
Tiago e o Monstro
Já é Natal?
Todos ajudam!
Os Pequenos Girassóis da Mamã
Perigoso!
Grande e Pequeno
Eu Consigo!
Perfeito para Dois
Quem vem à Festa do Martim?
Quando a Avó salvou o Natal
Jardim Mágico na Neve, O
Os Piratas não têm medo do Escuro!
Porquê?
Quem quer ser Amigo do Martim?
Livro de Atividades do Martim, O
Texugo e a Grande Tempestade, O
Eu quero o meu Papá!
Mudou-se um Monstro cá para Casa!
O Grande Assalto ao Queijo
Escolinha do Martim, A
Um Leão nos meus Cereais
Não te preocupes, Martim!
Procura e Encontra no Zoo!
Não quero mais Abraços!
Mais!
Pequena demais?
À Espera do Pai Natal
Quem da um Bolinho ao Martim?
Texugo e o Grande Resgate
Aviso: não tocar!
Um dia mesmo perfeito...
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Um Nadinha Apertados!
Procura-se: Ralfy, o Coelho Ladrão de Livros
Um Amigo como tu
Agora!
O Grande Aaa-Uuuh!
O Presente Perfeito
Os Dinossauros não vão para a cama!
A Festa de Pijama do Martim
Posso juntar-me ao Clube?
O Texugo e a Grande Viagem
Ainda gostas de mim?
O Urso e a Casa dos Livros
O Ovo da Pequena Coruja
Acho que me esqueci de qualquer coisa
João Camarão e o Guisado Pirata
Não há Dragões nesta História
Um Panda muito Só!
Faísca & Luzinhas - As Tartarugas Dançarinas
Vou amar-te para sempre
Natal!
Não acordes o Urso, por favor!
A Lagarta Comilona
Eu e a minha Avó!
Com a tua pata na minha
A Fábrica de Chocolate do Senhor Coelho
A Caixa das Preocupações
Um Dragão em Brasa!
Cuidado, é um Dragão!
Orquestra do Bacio, O
Primeiro Dia da Pequena Coruja, A
Octocuecas
O que fazer quando a tua casa é um Zoo?
Princesa Valentina, A
Hotel Extravagância de Natal, O
Tal como tu
Crocodilo de Vestido, Um
Atchuuu! - O Guia Completo das Boas Maneiras
Caixa, A
Estrela de Laura, A
Posso espreitar a tua fralda?
Óscar - O Unicórnio Comilão
Eu e o meu Avô!
Não sou rabugento!
Chiu, estou a ler!
Loja de Todas as Histórias, A
Verdade segundo o Artur, A
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