
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

espelidos

LIBROS!

 

MISS CAT. EL CASO DEL CANARIO. 
 
Se che gustan as investigacións 
trepidantes e divertidas, este libro é 
para ti.  
É un pequeno libro cheo de diversión 
que mezcla narrativa e cómic onde a 
protagonista resolve misterios 
 
Jean-Luc FromentalIlus.: Joëlle Jolivet 
Trad.: David Domínguez y Marion 
Carrière 
Editorial: Libros del zorro rojo 

EL GRAN CALVIN HOBBES ILUSTRADO 
 
Calvin y Hobbes é sen dúbida un dos 
cómics máis populares de todos os 
tempos. Narra as divertidas 
travesuras de Calvin, un neno de seis 
anos precoz, revoltoso e aventureiro; 
e de Hobbes, o seu sarcástico tigre, 
un felino tan real para Calvin como 
dulce peluche para os demais. 
 
Bill Watterson 
Editorial Astiberri 

¿POR QUÉ NO TENEMOS PELOS EN LA 
LENGUA? 
 
O doutor Kaveh Rashidi responde a unha 
variedade de preguntas, dudas que lle 
plantexaron nenos e nenas sobre o corpo 
humano. 
Por qué temos sangue no noso corpo? 
Como funcionan os nosos oídos? Por qué 
morren as personas maiores? … É 
educativo, fácil de entender e ilustrado 
con moito humor nun estilo cercano ás 
películas de Pixar. 
 
Kaveh Rashidi 
Nórdica libros 

O HOMIÑO VESTIDO DE 
GRIS 
 
Un homiño grisáceo, un 
espantallo bailarín, un 
bosque pétreo... ata oito 
relatos que forman esta 
gran obra clásica e que nos 
permiten reflexionar sobre 
a liberdade e a xustiza, a 
felicidade e os soños, a 
igualdade e a tolerancia. 
 
Autor: Fernando Alonso 
Ilustrador: Ulises Wensell 
Traducción: Ramón Nicolás 
Editorial: Kalandraka 

TERRA DE NINGUÉN 
 
A Cañada Real, en Madrid, é un dos moitos 
poboados chabolistas que medran nas contornas 
urbanas. O seu núcleo central era coñecido como “O 
Galiñeiro” e foi desmantelado en 2018. Neste 
feito reside a orixe dun álbum impactante, 
emocionante e imprescindible que mostra 
a pequenos e maiores unha realidade próxima, pero a 
miúdo invisible. Un relato valente, contado dende a 
mirada infantil, que revela que a dignidade, o amor e 
a esperanza tamén habitan nas circunstancias máis 
difíciles. 
FLORIANO NOVOA, MARÍA JOSÉ 
EDITORIAL KALANDRAKA 

COLECCIÓN MORTIÑA 
 
Mortiña é unha nena, pero non é coma as 
demais: é unha nena zombi. Vive en Vila 
Decadente coa súa tía Defuntiña e o seu 
inseparable Tristeiro, un can que non se sabe se 
está vivo ou morto. A Mortiña encantaríalle ter 
amigos da súa idade cos que xogar e divertirse, 
pero a súa tía prohibiulle deixarse ver: podería 
asustar a xente. 
 
           Barbara Cantini. Tradución de Rosa  Marta              
           Gómez Pato e Manuel González González 
           Hércules Edicións 



 O TESOURO DO PIRATA FRANK 
 
Este é un libro cheo de cores e de aventuras. O neno cruza 
o mar, chega á illa, escala as montañas, nada no pantano, 
sube as escadas e chega aunha palmeira, todo para atopar 
o famoso tesouro de Pirata Frank.Pero cando chega leva 
unha enorme sorpresa… 
Neste conto acumulativo de ida e volta a rima e as accións 
mestúranse cun ritmo trepidante e divertido. É un conto 
para cantar, para gozar das rimas, para rir, para moverse, 
para correr… 
 
Autor: Mal Peet / Elspeth Graham 
Editorial: Patasdepeixe 

A ESTRAÑA SORPRESA 
 
Había unha vez unha velliña 
que todas as noites tiña visita. 
Pero aquela noite, á hora acordada, 
chegou o visitante e… non atopou nada! 
A candea apagada, a roca baleira 
e na randeeira ninguén se arrandeaba 
 
TEXTO: GRACIA IGLESIAS 
ILUSTRACIÓNS: VICENTE CRUZ 
EDITORIAL BULULÚ 
 

O MARABILLOSO MUNDO DAS PROFESIÓNS 
 
Algunha vez tentaches contar cantas profesións hai? Imposible, 
verdade? Que haxa tantas é algo fantástico porque permite que 
cadaquén atope o traballo que máis lle preste. Tanto se che gustan os 
ordenadores, a danza, a música, a historia, as matemáticas, o 
transporte, o espazo ou as profundidades do océano, de maior eses 
afeccións poden levarte a interesantes oficios! Acompáñanos para 
saber un chisquiño máis das profesións menos coñecidas pero que máis 
moven o mundo hoxe en día. Descubre que habilidades precisa a xente 
que se dedica a cada cousa e o que lle gusta do seu traballo para así 
atopar a chave que fará os teus soños realidade! 
 
AUTORES: Hanácková, Pavla, Mokrosová, Hana e Harastová, Helena 
TRADUCTORA: MARÍA REIMÓNDEZ 
EDITORIAL BAÍA EDICIÓNS 

 

 

 

 TODOS O VIRON 
 
Publicado por vez primeira en 1944 nos Estados 
Unidos, “Todos o viron” é o primeiro dos catro 
libros que a fotógrafa Ylla e a escritora Margaret 
Wise realizaron conxuntamente. 
Nas súas magníficas imaxes, lectoras e lectores 
descubrirán as reaccións de animais grandes 
e pequenos, feros e mansos, salvaxes e 
domesticados, 
ante algo que presenciaron. Mentres uns o fan 
con asombro, outros non poden evitar saltar 
aos brazos das súas nais. O texto rebuldeiro 
de Margaret Wise mantén o suspense ata 
as últimas páxinas, arrancándonos un sorriso 
e invitándonos á reflexión. 
 
MARGARET WISE BRJOWN 
Editorial Kalandraka 
 

A ESTRAÑA VISITA 
 
Atentos a esta visita terrorífica e para rir 
sen parar ao mesmo tempo, grazas á 
fusión do texto e as simpáticas imaxes 
que fascinará por igual aos que aínda 
non len, aos que están a empezar e aos 
que buscan ler en boa compaña historias 
de humor arrepiante.. 
 
TEXTO: GRACIA IGLESIAS 
ILUSTRACIÓNS: VICENTE CRUZ 
EDITORIAL BULULÚ 

EL LIBRO INQUIETO 
 
O lector convirte a unha ra nun príncipe ao darlle un 
bico, cando o axita, consegue que as olas fagan 
avanzar a barca da Osa Paula... 
Este libro anima aos máis pequenos e adultos a que 
utilizen os seus cinco sentidos. As páxinas cobrarán 
vida se soplas con todas as túas forzas, frotas ou 
cantas!  
É moi divertido e agocha grandes sorpresas! 
 
Autor / Ilustrador: Los Krickelkrakels 
Editorial: KÓKINOS 
 


