CATÁLOGO 2022
álbum

Educación Infantil

Gripe monstruosa
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal e
Kalle Güettler

Monstros na escuridade
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal e
Kalle Güettler

Ilustracións a cor de Áslaug Jónsdóttir

Ilustracións a cor de Áslaug Jónsdóttir

Cando Monstro Grande colle a gripe
monstruosa, Monstro Pequeno vaino visitar.
Pero Monstro Grande é moi difícil de compracer
cando está enfermo. Ata cando o aturará
Monstro Pequeno?

–TI nunca lle tes medo a nada, verdade,
Monstro Grande?
–Non, eu NUNCA teño medo –contesta
Monstro Grande.
É xenial ter un amigo tan forte e tan valente
coma Monstro Grande. Pero entón, óese un
estrondo fóra…

#Ficción #Monstros #Sentimentos #Amizade
#Empatía #Enfermidade #Paciencia
ISBN: 978-84-16884-04-9 | Páxinas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 €

#Ficción #Monstros #Sentimentos #Medo

ISBN: 978-84-16884-03-2 | Páxinas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 €

EDUCAR AS EMOCIÓNS

álbum

Monstro Pequeno di NON!
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal e
Kalle Güettler

Educación Infantil

Os monstros grandes non choran
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal e
Kalle Güettler

Ilustracións a cor de Áslaug Jónsdóttir

Ilustracións a cor de Áslaug Jónsdóttir

Monstro Grande non se porta ben e non é un
bo amigo, pero promete cambiar, e Monstro
Pequeno dálle unha nova oportunidade.
Un orixinal e divertido libro que fala da
amizade, da boa educación e da pequena
palabra Non!, que ás veces hai que saber usar
con firmeza.

A Monstro Pequeno todo lle sae xenial. Pola
contra, Monstro Grande é tremendamente
zoupón.
Monstro Grande ponse cada vez máis triste,
pero que pode facer? Todo o mundo sabe que
os monstros grandes non choran…

#Ficción #Monstros #Sentimentos #Amizade
#Asertividade #Comunicación

#Ficción #Monstros #Sentimentos #Amizade
#Comunicación #Tristeza #Envexa

ISBN: 978-84-15920-24-3 | Páxinas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 €

ISBN: 978-84-15920-28-1 | Páxinas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 €

colección

36 €

OFERTA CENTROS:
PAGA3,
LEVA 4

intermedio

1º e 2º Primaria en diante

Venres
Santiago Freire

Ilustracións a cor de Dani Padrón

Igual xa oístes falar de min e do meu amigo
Robinson, pero seguro que da súa boca. Agora
vouvos contar eu a historia de como coñecín o
home branco.
#Ficción #Clásicos #Interculturalidade
#Convivencia #Igualdade

ISBN: 978-84-15920-03-8 | Páxinas: 48 | Formato:
210 x 288 mm | Cartoné | PVP: 16 €

-50%

CLÁSICO ACTUALIZADO

O caderno de Edua
Helena Villar Janeiro

O poder de Amabel
Érica Esmorís

Eduarda Coedo Alba, á que lle chaman Edua
porque lle gusta máis, vive na aldea do Cebreiro,
que está no curuto dun monte moi alto, cerca
de Pedrafita, na terra de Ancares. Polo seu
aniversario, o seu avó regálalle un caderno que
cambiará a súa forma de ver as cousas.

Todos os membros da familia de Amabel teñen
superpoderes: unha forza descomunal, a
velocidade do raio, unha abraiante intelixencia
ou mesmo a capacidade de facerse invisible.
Pero Amabel aínda non sabe cal é a súa
habilidade extraordinaria. Para descubrilo,
embarcarase en aventuras ben peculiares.

#Ficción #Familia #Avós #Ancares #Creatividade

#Ficción #Aventuras #Familia #Superpoderes #Humor

ISBN: 978-84-15920-80-9 | Páxinas: 72 | Formato:
130 x 190 mm | Rústica con lapelas | PVP: 12 €

ISBN: 978-84-15920-00-7 | Páxinas: 158 | Formato:
130 x 200 mm | Rústica con lapelas | PVP: 12 €

Ilustracións a cor de Carmen Queralt

intermedio

1º e 2º Primaria en diante

Otto é un rinoceronte
Ole Lund Kirkegaard

Ilustracións en branco e negro de Ole Lund Kirkegaard

Co seu lapis máxico, Topper debuxa un
rinoceronte que cobra vida e causa un gran
rebumbio na veciñanza. Entre todos tratarán de
solucionar a peculiar situación provocada por
este novo inquilino.
#Ficción #Humor #Fantasía
ISBN: 978-84-15920-34-2 | Páxinas: 104 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

Orla Tragarrás
Ole Lund Kirkegaard

Ilustracións en branco e negro de Ole Lund Kirkegaard

Disque Orla tragou unha ra de pequeno e
dende entón non deixa de meterse cos cativos,
pero estes sempre conseguen estragar os seus
malvados plans. A chegada do Circo Benito á
aldea revolucionará o seu día a día.
#Ficción #Humor #Circo #Bullying
ISBN: 978-84-15920-42-7 | Páxinas: 112 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

Per e o pequeno Mads
Ole Lund Kirkegaard

Ilustracións en branco e negro de Ole Lund Kirkegaard

Per e o pequeno Mads pasan a meirande parte
do seu tempo gastándolle bromas ó vello Mikkel
Paelg. Un día chega unha nena nova á escola
e pensan nela como nova vítima das súas
falcatruadas. Pero talvez ela non quede atrás.
#Ficción #Humor #Falcatruadas #Escola #Xénero
ISBN: 978-84-15920-55-7 | Páxinas: 64 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 12 €

OFERTA:
3 x 30 €

3º e 4º de Primaria en diante

Albert
Ole Lund Kirkegaard

Ilustracións en branco e negro de Ole Lund Kirkegaard

A nai de Albert querería un fillo con ollos azuis,
ordenado e obediente. Pola contra, o neno
saíulle un pouco salvaxe e sempre o cachan en
situacións comprometidas. Pero no fondo é bo
rapaz. Cheo de vida e de ideas, Albert sempre
está disposto á aventura.
#Ficción #Humor #Aventuras #Falcatruadas
ISBN: 978-84-15920-58-8 | Páxinas: 136 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

A aventura de Hodia de Piort
Ole Lund Kirkegaard

Ilustracións en branco e negro de Ole Lund Kirkegaard

Hodia soña con abandonar a tranquila cidade
de Piort, en Bulguislavia, e ver mundo. Un día
chega ás súas mans unha alfombra voadora, o
maior desexo do sultán.

OFERTA:
3 x 30 €

#Ficción #Humor #Aventuras #Fantasía #Viaxes
ISBN: 978-84-15920-46-5 | Páxinas: 104 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

Tarzán de goma
Ole Lund Kirkegaard

Ilustracións en branco e negro de Ole Lund Kirkegaard

Ivan Olsen é obxecto de todas as burlas no seu
colexio, un desastre como estudante e unha
decepción para o seu pai, que ten a Tarzán
como modelo de home. Porén, un día Ivan bate
con alguén que lle axuda a que isto cambie.
#Ficción #Humor #Bullying #Escola #Falcatruadas
ISBN: 978-84-15920-38-0 | Páxinas: 96 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

intermedio

Unha cidade chamada Perfecta
Helena Duggan

Os Bandiden
Siri Kolu

Quen quere vivir nunha cidade onde todo o
mundo ten que levar lentes para evitar quedar
cego? E quen quere ser limpo e ordenado e
portarse ben todo o tempo? Violet descobre que
algo estraño pasa nesta vila: oe voces, a súa nai
fai cousas raras e o seu pai desaparece. Coa
axuda de Neno e da imaxinación, Violet proponse
desvelar un arrepiante segredo.

Vilja marcha de vacacións á casa da súa avoa
cos pais e coa irmá. De súpeto, unha furgoneta
interrompe o seu paso e secuéstrana. Os
seus raptores son os Bandiden, unha familia
de estrafalarios ladróns de lambetadas, botín
que eles prefiren antes cós cartos, xa que non
saberían que facer con eles. A rapaza pasará o
verán máis emocionante da súa vida con eles.

Ilustracións en branco e negro de Helena Duggan

#Ficción #Aventura #Misterio
ISBN: 978-84-16884-21-6 | Páxinas: 298 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 17 €

Ilustracións en branco e negro de Tuuli Juusela

#Ficción #Aventuras #Humor #Familia #Bandidos
ISBN: 978-84-16884-18-6 | Páxinas: 216 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

CLÁSICO
Os nenos de Bullerbyn
Astrid Lindgren

Ilustracións en branco e negro de Ingrid Vang Nyman

Lisa, Britta, Anna, Lasse, Bosse e Ole viven en
Bullerbyn, unha aldea tan pequena que non ten
sitio para o aburrimento. Alí constrúen cabanas,
van pescar, dormen na palleira e fan carreiras
na neve.

-50%

#Ficción #Clásicos #Aventuras #Natureza
ISBN: 978-84-15920-22-9 | Páxinas: 264 | Formato:
140 x 210 mm | Flexibook | PVP: 18 €

3º e 4º Primaria en diante

Os imaxinarios
A. F. Harrold

O rei Cuu
Adam Stower

Rudger é o mellor amigo de Amanda. Non existe,
pero ninguén é perfecto. Ninguén pode ver a
Rudger ata que o sinistro Sr. Bunting chega á
porta de Amanda. O Sr. Bunting caza amigos
imaxinarios. Din por aí que os come. E xa
percibiu a Rudger, que terá que fuxir para manter
a súa existencia. Pero pode sobrevivir un rapaz
que non existe sen unha amiga que soñe con el?

Ben Pole está escapando do seu arquiinimigo
Monty Grabbe cando descobre un bosque con
tirolinas, tobogáns de auga, Herbert o wombat
e, o mellor de todo, o REI CUU.
Pero coidado! Monty e os seus secuaces teñen
un plan ruín, así que Ben e mais Cuu deberán
usar todo o seu enxeño para estragalo.

#Ficción #Imaxinación #Amizade

#Ficción #Aventuras #Bullying #Humor

ISBN: 978-84-16884-24-7 | Páxinas: 228 | Formato:
150 x 200 mm | Rústica con lapelas | PVP: 17 €

ISBN: 978-84-16884-26-1 | Páxinas: 178 | Formato:
140 x 190 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

Ilustracións en branco e negro de Emily Gravett

Ilustracións en branco e negro de Adam Stower

A historia de Greta
Valentina Camerini

Ilustracións en branco e negro
de Veronica “Veci” Carratello

NOVO!

O 20 de agosto de 2018 vai unha calor
incrible en Estocolmo, a causa dos numerosos
incendios en toda Suecia. Ese día, Greta
Thunberg, que daquela tiña quince anos,
comezou a súa folga fronte ó edificio do
Parlamento para salvar o medio ambiente. É o
primeiro #fridaysforfuture da Historia.
#Ecoloxismo #Divulgación #Biografía #GretaThunberg
ISBN: 978-84-16884-32-2 | Páxinas: 142 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 14 €

intermedio

Os papacalcetíns
Pavel Šrut

Ilustracións a cor de Galina Miklínová

-50%

Millóns de calcetíns desaparecen cada
día misteriosamente en todas as casas.
Os responsables de que existan tantos
calcetíns desemparellados son uns peculiares
personaxes: os papacalcetíns. Con este
libro coñeceremos o mundo secreto destas
criaturas, nunha historia chea de suspense e
humor.
#Ficción #Suspense #Humor #Fantasía
ISBN: 978-84-15920-76-2 | Páxinas: 224 | Formato:
160 x 230 mm | Cartoné | PVP: 19,50 €

O marabilloso país dos snergs
E. A. Wyke-Smith

Xildas
Antonio Manuel Fraga

Joe e Sylvia foxen en busca de aventura e dos
snergs, unhas pequenas criaturas que viven no
bosque. Así atoparán non só a Gorbo o snerg,
senón tamén reis, cabaleiros, ogros e unha
bruxa malvada que intenta capturalos.

A vida transcorre allea á fantasía na vila
mariñeira de Sesgaña. Ata que un día Catuxa,
unha rapaza fedella de nove anos, atopa
casualmente o trasno Xildas. Xunto cos seus
amigos Ulises e Uxía, e mesmo co seu inimigo
Vicente, Catuxa argalla un plan para axudar a
Xildas e buscarlle un novo fogar.

#Ficción #Fantasía

#Ficción #Fantasía #Trasnos #Amizade #Aventuras

ISBN: 978-84-15920-88-5 | Páxinas: 258 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

ISBN: 978-84-15920-01-4 | Páxinas: 212 | Formato:
130 x 200 mm | Rústica con lapelas | PVP: 12 €

Ilustracións en branco e negro de George Morrow

3º e 4º de Primaria en diante

NOVO!

O paquete falante
Gerald Durrell

Simon e Peter van de vacacións a Grecia, á
casa da súa curmá Penélope. Un día fan unha
excursión á praia cun bote inflable. Alí aparece un
paquete do que saen unhas voces, e descobren
no seu interior unha gaiola, completamente
amoblada, coma se fose unha casa. Nela
discuten un papagaio e unha araña, procedentes
de Mitoloxía, un país rexido por tres libros
falantes e por Papagaio, o gardián das palabras.
Os tres rapaces axudarán a salvar Mitoloxía.

Os espías de Oreborg
Jakob Wegelius

Ilustracións en branco e negro de Jakob Wegelius

Un descoñecido baixou do ferrobús na estación
de tren de Oreborg. Un par de días despois,
Oreborg viuse sacudida por un enorme
escándalo de espionaxe e piratería. Nunca foi
desvelada toda a verdade sobre este enredo
criminal, e a día de hoxe ninguén sabe aínda
quen era o forasteiro que coxeaba. Ninguén salvo
o Comandante de Snårholmarna. E o propio
misterioso estraño, naturalmente…

#Ficción #Mitoloxía #Grecia #Fantasía #Animais

#Ficción #Humor #Intriga #Espías #Aventuras

ISBN: 978-84-16884-07-0 | Páxinas: 214 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

ISBN: 978-84-16884-47-6 | Páxinas: 96 | Formato:
190 x 260 mm | Cartoné | PVP: 17 €

Jim Botón e Lucas o maquinista
Michael Ende

Ilustracións en branco e negro de Franz Joseph Tripp

A illa de Lummerland quédalles pequena ós
seus habitantes, de modo que Jim Botón,
Lucas o maquinista e a súa locomotora
Emma deciden marchar para viviren múltiples
aventuras. Un gran clásico sobre a amizade,
o valor, o respecto e a igualdade, cheo de
fantasía e humor.
#Ficción #Fantasía #Humor #Igualdade #Amizade
ISBN: 978-84-16884-02-5 | Páxinas: 244 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 17 €

intermedio
A. A. Milne comezou a publicar
as historias protagonizadas polo
seu fillo Christopher e o seu oso
de peluche na revista Punch
a comezos do século xx. Este
personaxe daríalle fama mundial,
xa que as súas aventuras se
publicaron en máis de 50 linguas.
Cun ton poético e grande enxeño,
Milne conta os xogos e andanzas
de Christopher Robin e os seus
amigos: o oso Winnie-the-Pooh,
galdrumeiro e torpe; o porquiño
Piglet, máis ben temeroso, e
Tigger, o tigre fanfurriñeiro.

A casa do recuncho de Pooh
A. A. Milne

Winnie-the-Pooh
A. A. Milne

Naquel lugar encantado da parte máis afastada
do Bosque estarán sempre xogando un neno e o
seu Oso.
Pooh, Piglet e os seus amigos van ó Bosque dos
Cen Acres, onde Tigger descobre que lles gusta
ós tigres para comer, Piglet fai unha Cousa Moi
Importante e Pooh inventa un novo xogo.

–Es o Mellor Oso de Todo o Mundo –dixo
Christopher Robin para consolalo.
–Ai, si? –dixo Pooh, esperanzado.
Coñece o oso máis popular do mundo. Pooh
queda atoado nun oco estreito, case atrapa un
guzo e descobre unha clase equivocada de
mel… entre outras aventuras!

#Ficción #Animais #Humor #Fantasía #Clásicos

#Ficción #Animais #Humor #Fantasía #Clásicos

ISBN: 978-84-16884-30-8 | Páxinas: 186 |
Formato: 140 x 210 mm | Rústica con lapelas |
PVP: 16 €

ISBN: 978-84-16884-29-2 | Páxinas: 170 |
Formato: 140 x 210 mm | Rústica con lapelas |
PVP: 16 €

Ilustracións en branco e negro
de E. H. Shepard

Ilustracións en branco e negro
de E. H. Shepard

3º e 4º de Primaria en diante
45 contos dos irmáns Grimm
para nenos e para a familia

O gato con botas, Caparuchiña vermella,
Polgariño, a Cincenta, os músicos de Bremen,
Hänsel e Gretel, Raponcio e Branca de Neve
chegaron ós nosos días, narrados de xeración
en xeración e en múltiples versións. Os irmáns
Grimm compilaron estes e outros contos para as
familias burguesas de hai dous séculos. Nesta
edición seleccionamos 45 dos relatos, traducidos
ó galego directamente dende a súa versión
orixinal e acompañados de ilustracións clásicas.

NOVO!

#FicciónClásica #Contos #Fantasía #Animais #Fadas
ISBN: 978-84-16884-58-2 | Páxinas: 272 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 18 €

NOVO!

O couso
David Walliams

A avoa gánster
David Walliams

Myrtle Manso é unha nena consentida que
sempre quere máis e máis cousas. O problema
é que agora quere “un couso”, pero ninguén
sabe a que se refire. Os seus pais desviviranse
por atopalo. Logo de consultar a Monstropedia,
non dubidan en adentrarse na selva máis
selvática, profunda e escura para facerse con
el.

Para Ben, os venres son o peor día da
semana. Mentres os seus pais ven Bailando
coas estrelas, el ten que pasar a noite coa
súa vellísima avoa. Non pode faltar a sopa de
repolo e a partida de Scrabble. Pero un día Ben
descobre que a súa avoa agocha un auténtico
tesouro… Será a ladroa de xoias máis buscada
do mundo?

#Ficción #Humor #Familia #Monstros #Animais

#Ficción #Humor #Familia #Bandidos

ISBN: 978-84-16884-36-0 | Páxinas: 274 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 17 €

ISBN: 978-84-16884-10-0 | Páxinas: 202 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

Ilustracións en branco e negro de Tony Ross

Ilustracións en branco e negro de Tony Ross

intermedio
O doutor Proctor e os pos botapeidos
Jo Nesbø
Ilustracións en branco e negro de Per Dybvig

O doutor Proctor é un profesor tolo, ou case. En
realidade é un inventor de avanzada idade que
espera topar o seu gran descubrimento. Cando
se xunta coa súa veciña Lise e o seu peculiar
amigo Bulle para crear os pos botapeidos máis
poderosos do mundo, parece que o seu soño
se vai facer realidade. Pero os xemelgos Truls
e Trym tentarán facerlles a vida imposible.
#Ficción #Humor #Aventuras #Bullying
ISBN: 978-84-16884-16-2 | Páxinas: 184 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

Amelia Fang e o Baile Barbárico
Laura Ellen Anderson

Amelia Fang e os Señores Unicornios
Laura Ellen Anderson

Encántalle xogar á pilla e pasar o tempo con
Polpiña, a súa cabaza mascota. Odia o Baile
Barbárico anual que organizan os seus pais. Ah,
e outra cousa: Amelia é unha vampira. Cando o
príncipe de Nocturnia captura a Polpiña, Amelia
debe planear un rescate arriscado. Pero no Reino
da Escuridade non todo é o que parece.

Amelia e os seus amigos deben atreverse a
saír de Nocturnia, rumbo ó Reino da Luz, para
rescatar a fada Raiola. Pero hai terroríficos
gatiños anxo e unicornios axexando detrás de
cada arco iris. En quen poderán confiar? Serán
quen de desenmascarar o verdadeiro vilán que
planea dominar o mundo?

#Ficción #Fantasía #Humor #Monstros #Vampiros

#Ficción #Fantasía #Humor #Monstros #Vampiros

ISBN: 978-84-16884-27-8 | Páxinas: 226 | Formato:
130 x 190 mm | Rústica con lapelas | PVP: 15,50 €

ISBN: 978-84-16884-28-5 | Páxinas: 240 | Formato:
130 x 190 mm | Rústica con lapelas | PVP: 15,50 €

Ilustracións en branco e negro
de Laura Ellen Anderson

Ilustracións en branco e negro
de Laura Ellen Anderson

3º e 4º de Primaria en diante

Algunhas lecturas incluídas
Máis na seguinte páxina

Petiscos. Unha ducia de aventuras
Neste caderno atoparás petiscos dunha
ducia de aventuras para ir abrindo boca á
oferta literaria en galego, cada vez máis
ampla.
Un bo acompañamento para… almorzos,
tacos e merendas!
#Lectura #Aventuras #Primaria #Natureza
#Fantasía #Diversidade #Mitoloxía #Música
ISBN: 978-84-16884-49-0 | Páxinas: 80 |
Formato: 190 x 240 mm | Rústica | PVP: 10 €

intermedio
O rapaz do vestido
David Walliams
Ilustracións en branco e negro de Quentin Blake

Dennis vive nunha casa aburrida, nunha rúa
aburrida, nunha cidade aburrida, e non ten
grandes aspiracións. Pero o que si ten son
soños, e cando comeza a seguilos, as cousas
non volverán ser iguais.
#Ficción #Humor #Xénero
ISBN: 978-84-16884-09-4 | Páxinas: 160 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 15 €

NOVO!

O equipo Chascadentes
Eduard Bass
Ilustracións en branco e negro de Josef Čapek

A familia Chascadentes ten once fillos, suficientes
para formar un equipo de fútbol invencible.
Os irmáns mantéñense sempre unidos e
adéstranse rigorosamente, ata chegar á
primeira división e converterse nos campións de
Checoslovaquia. Publicada hai un século, esta
obra celebra a fraternidade e o traballo honesto
para acadar as metas máis altas.

Ulises e as cronoamigas.
Surfistas en California
Érica Esmorís

Ilustracións a cor de Jacobo F. Serrano

Por culpa de Caraempanada, que me
suspendeu Historia, vou ter que pasar o
verán no campamento da Illa do Tempo. Alí
convivimos rapazas de diferentes décadas do
século XX. Dáme que este verán imos viaxar
no espazo… e no tempo. Acompáñasnos?

#FicciónClásica #Humor #Fútbol #LiteraturaCheca

#Ficción #Historia #Aventuras #Viaxes no tempo
#Adolescentes

ISBN: 978-84-16884-51-3 | Páxinas: 152 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 15 €

ISBN: 978-84-15920-77-9 | Páxinas: 200 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 15,50 €

5º e 6º de Primaria en diante
Os secuestradores de burros
Gerald Durrell

Ambientada nunha illa grega, esta entretida
historia conta como Amanda e David conspiran
para burlarse do desagradable alcalde local e
axudar ao seu amigo Yani, que está a piques
de perder a casa e as terras. Os veciños,
e especialmente o alcalde, dependen dos
seus burros para o transporte. Se os burros
desaparecen, paralizarase toda a aldea...
#Ficción #Aventuras #Grecia #Xustiza
ISBN: 978-84-16884-25-4 | Páxinas: 116 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 15 €

NATUREZA

NOVO!

O vento nos salgueiros
Kenneth Grahame

Un día Toupa, canso da rutina da súa vida,
decide abandonar o seu tobo e nesta saída
coñece a Rato. Grazas á bonita amizade que
forma con el e ás numerosas aventuras que
vivirán xunto ós demais habitantes da Ribeira
do Río, Toupa descubrirá de novo o pracer de
vivir. Escrito con toques de poesía e sentido
do humor, enxalza valores como a amizade, a
lealdade, as satisfaccións de levar unha vida
laboriosa e sinxela.

Contos de así foi
Rudyard Kipling

Ilustracións en branco e negro de Rudyard Kipling

De onde lle vén a chepa ó dromedario? Por que
o elefante ten a trompa tan longa? E ó leopardo,
como lle saíron esas manchas? A partir das
historias que lle contaba á súa filla polas noites,
Rudyard Kipling responde con humor e enxeño
estas e outras preguntas difíciles que fan os
cativos. Coñece a orixe e curiosidades do mundo
animal neste libro do autor d’O libro da selva.

#Ficción #Clásicos #Animais #Amizade

#Clásicos #Animais #Curiosidades #Contos

ISBN: 978-84-16884-14-8 | Páxinas: 222 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

ISBN: 978-84-16884-40-7 | Páxinas: 164 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

intermedio
Habaixo o colexio!
Geoffrey Willans

Ilustracións en branco e negro de Robert Searle

Nigel Molesworth non será o mellor estudante
de St Custard’s, pero é quen de expresar os
seus sentimentos cara ó seu amado colexio
e de crear unha guía para recoñecer dunha
ollada o inimigo (os profesores), para evitar as
clases ou para torturar os pais.
#Ficción #Escola #Humor #Falcatruadas
ISBN: 978-84-16884-00-1 | Páxinas: 110 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

O niño
Kenneth Oppel

A lenda de Sally Jones
Jakob Wegelius

Steve vive preocupado polo seu irmán pequeno,
gravemente enfermo, e polo niño de avespas
que se instalou no tellado da súa casa. Cando a
raíña das avespas aparece nos seus soños e lle
ofrece unha cura para o seu irmanciño, Steve ve
a solución ós seus problemas. Pero aceptar esta
proposta implica certos perigos.

“Esta é unha historia sobre crimes non resoltos
en terras afastadas, en cidades ocultas tras
a brétema. É unha historia sobre maldade
arteira en xunglas calorosas e sobre unha leal
amizade en océanos tormentosos. É unha
historia sobre morriña, esperanza e crueis
traizóns. Esta é a lenda de Sally Jones.”

#Ficción #Enfermidade #Familia #Fantasía #Medos

#Ficción #Aventuras #Animais #Viaxes #Amizade

ISBN: 978-84-16884-23-0 | Páxinas: 174 | Formato:
140 x 190 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

ISBN: 978-84-15920-95-3 | Páxinas: 112 | Formato:
165 x 265 mm | Cartoné | PVP: 16 €

Ilustracións en branco e negro de Jon Klassen

Ilustracións a cor de Jakob Wegelius

5º e 6º de Primaria en diante
O pequeno Virgil
Ole Lund Kirkegaard

Ilustracións en branco e negro de Ole Lund Kirkegaard

No galiñeiro dunha casa vive un neno chamado
o pequeno Virgil. El e os seus amigos Oskar e
Carl Emil pásano moi ben buscando tesouros,
capturando dragóns e facendo regalos de
aniversario moi especiais.
#Ficción #Humor #Fantasía #Falcatruadas #Dragóns
ISBN: 978-84-15920-57-1 | Páxinas: 112 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

Tippe Tophat
Ole Lund Kirkegaard

Ilustracións en branco e negro de Ole Lund Kirkegaard

Tippe Tophat é un libro de relatos variopintos.
Polas súas páxinas pasan unha avoa
descomunal, un neno que acaba casando,
sen comelo nin bebelo, uns rapaces que van
á escola para lanzar bocadillos de maionesa
ao encerado, un ferreiro toleirán que conta
historias incribles e un personaxe que se rebela
contra o escritor.
#Ficción #Humor #Fantasía #Relatos
ISBN: 978-84-15920-59-5 | Páxinas: 60 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 12 €

Frode e os outros pícaros
Ole Lund Kirkegaard

Ilustracións en branco e negro de Ole Lund Kirkegaard

Frode vive na mesma casa có señor Storm
(que odia a comida case tanto coma os nenos)
e as señoras Irene TV e Ravn. No faiado
instalouse un ser misterioso ó que Frode e os
outros pícaros intentarán poñer rostro.
#Ficción #Humor #Misterio #Falcatruadas
ISBN: 978-84-15920-56-4 | Páxinas: 92 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €
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Sushi Books é un selo de Rinoceronte Editora S.L.U.
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A bruxa novata
Mary Norton

Os raspiñeiros
Mary Norton

#FicciónClásica #Maxia #Fantasía #Humor #Cine

#FicciónClásica #Infantil #Fantasía #Cine

ISBN: 978-84-16884-52-0 | Páxinas: 192 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 18 €

ISBN: 978-84-16884-59-9 | Páxinas: 158 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con lapelas | PVP: 16 €

Carey, Charles e Paul están na casa da súa tía
cando ven a señorita Price caer ó chan dende
a súa vasoira. Os rapaces descobren así que
é unha aprendiz de bruxa e manteñen o seu
segredo a cambio dun agasallo: un pomo máxico
que os levará de viaxe polo tempo e polo espazo
a bordo dunha cama.
Un clásico do século xx levado ó cinema, cunha
capacidade para acender a imaxinación e o riso
que o fai perdurable.

Arrietty, unha rapaza diminuta, vive coa súa
familia baixo o chan dunha casa que non lles
pertence. Todos eles son raspiñeiros, que viven
decote a aventura de ir buscar provisións de
toda clase, tentando non ser “vistos” polos seus
xigantescos veciños humanos. Pero un día
Arrietty coñece un rapaz humano, e todo cambia.

www.sushibooks.es

