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Ba
Dani Padrón

A curiosidade e a imaxinación  
son unha linguaxe universal
O protagonista deste álbum ilustrado non nece-
sita saír da súa casa para divertirse explorando 
con moita creatividade mundos marabillosos 
poboados de criaturas fantásticas. 
Aventura, curiosidade, diversión e tenrura trans-
mitidas grazas á xenialidade das ilustracións, 
cheas de cor e expresividade. Un álbum para go-
zar todos, os máis peques do que lles é próximo 
e os menos peques dunha narración visual en 
grao sumo satisfactoria.

	� 978-84-18667-04-6
	� Tapa dura
	� 22,5 x 22,5 cm
	� 48 páxinas
	� +2 anos

GAL · CAS

XA VOOOOU!
Susana Peix 
Romina Martí

Suit é un peixiño como calquera outro: vive no 
fondo do océano, nada moi rápido… Pero ten un 
pequeño problema: é moi despistado. Cando lle 
piden que faga algunha cousa sempre responde 
Xa voooou! Pero entretense e olvídaselle. O luns, o 
martes, o mércores… Cada día da semana alguén 
se enfada con el polo seu despiste, ata que Nora, 
a súa mellor amiga, decide regalarlle un caderno 
para que o apunte todo e non esqueza nada…

	� 978-84-120990-1-0
	� Tapa dura
	� 21 x 21 cm
	� 36 páxinas
	� +3 anos

Susana Peix
Romina Martí
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 !NO FONDO DO OCÉANO,  
HAI XA MOITO TEMPO,  

ÓESE SEMPRE A MESMA LERIA:

XA VOOOOU!
... É SUIT, O PEIXIÑO DISTRAÍDO.
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RATO EN FUGA
Miguel Ordóñez

Rato inicia unha viaxe que é unha sinxela arenga 
pola vida: colle as rendas e decide o teu futuro; 
goza do que atopas polo camiño e sé quen de 
abandonar o que non che convence; corre e ex-
plora cos ollos ben abertos; os lugares, a xente 
e as experiencias vividas no traxecto son, á fin 
e so cabo, o máis importante, se cadra o único, 
que temos.
Sonoridad nos textos rimados que constrúen 
unha historia divertida e irónica que nos fará so-
rrir a todos e mesmo chegar á gargallada grazas 
aos xiros da historia e á desenfadada actitude do 
seu protagonista.

O OSO BOMOZO
Santiago Luna Lupo 
María Isabel Correa

O noso protagonista pon moito empeño nas 
súas aspiracións e, aínda que é un pouco cala-
mitoso, suple os seus desatinos e contratempos 
con moita imaxinación e graza para conseguir 
que os seus clientes sempre acaben contentos 
e esquezan os erros grandiosos deste oso fabu-
loso… uy!, xa se nos pegou a rima deste conto 
marabilloso.
Un novo protagonista adorable e divertidísimo 
para para axudar aos primeiros lectores nos 
seus inicios e animar aos prelectores a descu-
brir historias cheas de ritmo e humor.

	� 978-84-122577-8-6
	� Tapa dura
	� 24 x 22 cm
	� 26 páxinas
	� +3 anos

	� 978-84-121848-6-0
	� Tapa dura
	� 16 x 23 cm
	� 48 páxinas
	� +3 anos
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Seres Fantásticos do Camiño
Xan Eguía

A lectura pode ser divertida e formativa
Os feitos narrados neste libro son ficticios, cal-
quera parecido coa realidade é pura coinciden-
cia. As criaturas e os personaxes representados 
son froito da imaxinación do autor alimentada 
polas historias que lle contaron sobre os seres 
da mitoloxía popular dos Camiños de Santiago 
que son os verdadeiros protagonistas deste libro. 
Son fantásticos porque moitos aseguran velos 
ao longo dos séculos narrándonos as súas faza-
ñas incribles. Son misteriosos e fuxidíos, por iso 
ninguén os conseguiu entrevistar nin fotografar 
pero, sobre todo, son moi divertidos e moi dife-
rentes; asustadizos, loitadores, enredadores…

	� 978-84-122577-2-4
	� Rústica con bordos 

 redondeados 
	� 14 x 21 cm
	� 68 páxinas
	� +6 anos

Os feitos narrados neste libro son 
ficticios, calquera parecido coa 
realidade é pura coincidencia. 

As criaturas e personaxes 
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A estraña visita
Gracia Iglesias 
Vicente Cruz

É unha historia de terror divertido, chea de sor-
presas nunha noite escura de raios e tormenta.
Unha visita terrorífica e para rir sen parar ao 
mesmo tempo grazas á fusión do texto acumu-
lativo 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.

	� 978-84-18667-02-2
	� Tapa dura 
	� 22,5 x 22,5 cm
	� 48 páxinas
	� +3 anos
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Indómita e a semente  
da inmortalidade
Álex Mene 
Ana Boquete

Premio I Certame LIX Muiño do Vento
Indómita está disposta a arriscar a vida para sal-
var a súa aldea, un lugar especial que mesmo 
podería non existir, pois a día de hoxe ninguén 
logrou saír dela. Aínda así, terá que abandonala 
e baixar os seus escarpados e neboentos ba-
rrancos para acabar cos males que a atacan. 
O diario de Indómita, cheo de referencias a gran-
des clásicos da literatura infantil e xuvenil, é 
unha viaxe única, a inmersión nun lugar repleto 
de misterios e personaxes extravagantes.

Rumbo ao horizonte
Kike Gómez 
Dani Padrón

Un libro perfecto para os aventureiros e as aven-
tureiras que teñan ansias por viaxar e coñecer 
mundos novos. Un relato de aventuras e viaxes 
no que descubrirás lugares fantásticos repletos 
de personaxes tan divertidos como estrafalarios.

	� 978-84-120990-8-9
	� Rústica con lapelas 
	� 13x21 cm
	� 68 páxinas
	� +8 anos

	� 978-84-945494-9-6
	� Rústica con lapelas 
	� 13 x 21 cm
	� 84 páxinas
	� +8 anos

Kike Gómez
Dani Padrón

9 788412 099089

“Dende que teño memoria, sempre quixen 
navegar. Imaxinábame unha e outra vez 
surcando o mar. Había algo no mar que me 
desconcertaba e que me obrigaba a seguir 
soñando. Que había máis aló? Naquel lugar 
onde o sol se agocha e unha delgada liña se 
debuxa. Aquel lugar onde o mundo semella 
rematar e que todos chaman horizonte.”

Un relato de aventuras e viaxes. Descu-
brirás lugares fantásticos repletos de per-
sonaxes tan divertidos como estrafalarios. 
Todo o atoparás Rumbo ao horizonte.

DANI PADRÓN
Arquitecto pola ETSA da 

Coruña. Chegou á ilustración 
a través da caricatura e o có-
mic, tras gañar un accésit no 
IX Concurso Galego de Ca-
ricaturistas Noveis (Ourense, 
2009) e un segundo premio 
no XIV Certame de Cómic de 
Cangas en 2010. Comezou 
a súa traxectoria como ilus-
trador infantil en 2011 co 
premio Pura e Dora Vázquez. 
Desde entón ilustrou máis de 
trinta libros. 

En 2014 gañou o premio 
Isaac Díaz Pardo ao mellor 
libro ilustrado e en 2015 foi 
seleccionado para a Bienal de 
Bratislava polo seu traballo 
para Pan de millo (2013).

RUMBO AO HORIZONTE
Kike Góm

ez e Dani Padrón

Rumbo ao  Rumbo ao  
    Horizonte    Horizonte

KIKE GÓMEZ
Lugo, 1985. Licenciado 

en Socioloxía. Comezou es-
cribindo por afección e aos 
poucos foi descubrindo unha 
verdadeira paixón. Na súa 
traxectoria profesional como 
escritor publicou varios libros 
infantís e colaborou con arti-
gos e contos en diversas re-
vistas. Aínda que desenvolveu 
principalmente a súa activida-
de narrativa na blogosfera  
e no campo da publicidade.

Colección 
Muíño do Vento

Colección 
Muíño do Vento
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Emilia Pardo Bazán 
Unha mente poderosa 
María Canosa 
Bea Gregores

O 12 de maio de 2021 cúmprese o centenario 
da morte de Emilia Pardo Bazán. Esta biogra-
fía ilustrada busca achegar a todos os públicos, 
aínda que especialmente aos máis novos, a fi-
gura poliédrica de Emilia Pardo Bazán a través 
de momentos da súa apaixonante vida. Sorpren-
deranos anena curiosa e gran lectora, a muller 
namorada e independente e a autora de carác-
ter, rebelde aorol que se esperaba de toda dama 
nunha contorna social e familiar privilexiado. 

	� 978-84-18667-05-3
	� Tapa dura
	� 17 x 24 
	� 48 páxinas

GAL · CAS 
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A ARTE DE EXPLORAR
Liébana Goñi

ALEN

w ‘La Gioconda’ 
de Leonardo da Vinci (1452-1519)

w ‘American Gothic’ 
de Grant Wood (1891-1942)

w ‘We Can Do It!’ 
de J. Howard Miller (1915-2004)

w ‘As señoritas de Avignon’
de Pablo Picasso (1881-1973)

w ‘Shot Marilyns’
de Andy Warhol (1928-1987)

w ‘Femme maison’
de Louise Bourgeois (1911-2010)

w ‘Caixa baleira’
de Jorge Oteiza (1908-2003)

w ‘A noite estrelada’
de Vincent van Gogh (1853-1890)

w ‘Calla Lillies’
de Tamara de Lempicka (1898-1980)

w ‘Autorretrato con monos’
de Frida Kahlo (1907-1954)

w ‘Banana’ 
The Velvet Underground and Nico
de Andy Warhol (1928-1987)

w ‘A Danza’ 
de Henri Matisse (1869-1954)

w ‘Mamá’
de Louise Bourgeois (1911-2010)

w ‘Labirinto’
de Leonora Carrington (1917-2011)

w ‘ O fillo do home’
de René Magritte (1898-1967)

w ‘A persistencia da memoria’
de Salvador Dalí (1904-1989)

w ‘Cabalo’
de Fernando Botero (1932)

Busca ao artistaS S

9 788412 099065
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Alén 
A arte de explorar
Liébana Goñi

Descubrindo a aventura da arte
Unha nena explora mundos fanásticos, imaxina-
rios e imaxinados que nos sorprenderán cando 
saibamos quen os creou. A arte recréase nas 
obras de arte.
Un álbum ilustrado moi coidado que pretende 
achegar a creación artística e os seus protago-
nistas aos máis cativos, e non tan cativos, aos 
curiosos. Un libro para descubrir obras de arte 
e para soñar con elas a través dunha aventura 
emocionante, unha historia que se apoia en ilus-
tracións cuidadas que fan un guiño a diferentes 
obras mestras da arte de maneira sutil e orixinal.

	� 978-84-120990-6-5
	� Tapa dura
	� 17 x 24 cm
	� 40 páxinas
	� +6 anos

GAL · CAS · CAT · EUS



Lectura e discapacidade  
Que, quen e como
Susana Peix  
Meritxell Almirall

Neste libro atoparedes un manual para entender 
QUE é a discapacidade, CALES son as necesi-
dades lectoras dos menos e nenas con discapa-
cidade e COMO apodemos normalizar, através 
dunha panorámica do sector editorial e dos re-
cursos que existen.

	� 978-84-121848-9-1
	� Rústica con lapelas
	� 17 x 24 cm
	� 84 Páxinas

GAL · CAS

Unha mestra en apuros 2  
Isto é outro mundo 
Pilar Serrano  
Jorge Campos 

A nosa mestra de infantil é nova pero sobrada-
mente preparada e con moita experiencia en li-
dar coas trasnadas, as inquietudes e a persoal 
visión do mundo dos seus alumnos. Surrealis-
mo por milleiros e diversión ao máximo, a crea-
tividade dos nosos peques para crear situacións 
imposibles permítenos presentar o segundo 
número desta que, estamos seguros, será unha 
longa saga de cómics… e lembrade, baseado en 
feitos reais, a realidade sempre supera á ficción.
Un cómic LIX que fará as delicias de nenos e 
adultos.

	� 978-84-121848-3-9
	� Rústica con bordos 

 redondeados 
	� 17 x 24 cm
	� 64 páxinas
	� +6 anos

GAL · CAS · CAT



Historias De Mentes
Arantza Portabales 
Javier Zabala

Once relatos móstrannos a mente do ser huma-
no na excepcionalidade, as veces na enfemida-
de, e sérvennos para unir a mestría literaria de 
Arantza Portabales e a creatividade artística do 
Premio Nacional de Ilustración Javier Zabala.

Nación Mar 
Cetáceos, navíos,  
espíritus e mitos
Xosé Iglesias

Nación mar é un berro de vida, unha 
chamada de atención sobre un ecosis-
tema que loita por sobrevivir sen per-

der a súa esencia. As súas fermosas evolucións 
ilustradas transmítennos perfectamente a bele-
za deste fascinante universo, a simbiose entre 
os seus moradores e o valor dos coñecementos 
nados da experiencia, ás veces tráxica, sempre 
esforzada, convertida nun tesouro transmitido a 
través de xeracións.

	� 978-84-122577-4-8 
	� Tapa dura
	� 17 x 24 cm
	� 120 páxinas

	� 978-84-18667-01-5
	� Tapa dura
	� 24,5 x 16,5 cm
	� 80 páxinas
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