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DIFERENTES DIFERENZAS
Silvia Penide 
Emilio Urberuaga

Un delicioso álbum infantil con textos de Silvia 
Penide e ilustracións de Emilio Urberuaga, que é un 
canto á diversidade e, mesmo, á disfunción. A través 
dos fantásticos amigos dos autores aprenderemos 
que o que nos define como individuos non é o número 
de pernas, ollos ou vitorias que acumulemos, senón 
como afrontamos o mundo e a nosa relación cos 
demais.

	� 978-84-18667-16-9
	� Tapa dura
	� 20,5 x 22,5 cm
	� 48 páxinas
	� +3 anos

Silvia Penide | Emilio Urberuaga

Silvia Penide | Em
ilio Urberuaga

D
IFEREN

TES D
IFEREN

ZA
S

TODOS SOMOS  
TAAAAN DIFERENTES...  

E OS PROTAGONISTAS DESTE LIBRO 
TAAAAN DIVERTIDOS.
E VÓS, COMO SODES?

9 788418 667169

Colección  
Carantoña

GAL · CAST · CAT

O MEU AMIGO O ELEFANTE DE TRES PATAS  
É TAN RIQUIÑO… 
MOITOS ELEFANTES TEÑEN CATRO, 
MAIS ESTE TEN TRES MOI 
BEN FEITAS.
ANDA DIFERENTE E 
SEMPRE CHEGA A TEMPO. 
EL SEMPRE BAILA MOITO E CANDO NON BAILA, SENTA. 
E NIN REPARA EN SE LLE BUSCAN CATRO PATAS. 

EL MEU AMIC, EL MUSSOL QUATRE ULLS, 
ÉS IMPONENT.

AMB ELS SEUS QUATRE GRANS ULLS MARRONS!
NO EM CANSO DE MIRAR-LO. SI ELL EM MIRA, 

M’ENROJOLO.
SAP FER L’ULLET AMB GRÀCIA. I SI PLORA,  

PLOREN TOTS QUATRE...
ELL GAIREBÉ SEMPRE PLORA D’ALEGRIA.

TEÑO TRES AMIGAS E TRES AMIGOS QUE XOGAN  NUN EQUIPO QUE SEMPRE PERDE.LEVAN MÁIS DE CEN PARTIDOS E MOITA XENTE DI QUE  POR PERDER ATÉ PERDEN O TEMPO. E ISO QUE UNHA VEZ CASE EMPATAN… AÍNDA QUE, EN REALIDADE, SE O PENSO BEN,  EN ALGO SI QUE GAÑAN… NUNCA PERDEN A ILUSIÓN. 

TEXTO  MAIÚSCULA

Colección  Carantoña



Grandes cidades, pequenos viaxeiros

Nova York
Beth Beckman 
Holley Maher

Se tiveses a oportunidade de vivir unha aventura 
en Nova York, onde irías? Cruzarías a ponte de 
Brooklyn para ir xantar unha enorme porción de 
pizza, admirarías as escintilantes luces de Times 
Square, ou irías visitar o American Museum of 
Natural History para ver a balea?
Con esta guía podes crear o teu propio itinerario 
escollendo onde ir ao final de cada páxina. Tanto se 
es un viaxeiro de salón como se es un verdadeiro 
turista, aquí hai decenas de xeitos de explorar os 
lugares máis emblemáticos. 

	� 978-84-18667-20-6
	� Tapa dura
	� 20,3 x 25,4 cm
	� 100 páxinas
	� +7 anos

ELIXE A TÚA PROPIA RUTA POLA GRAN MAZÁ!

SE TIVESES A OPORTUNIDADE DE VIVIR UNHA AVENTURA 
EN NOVA YORK, A ONDE IRÍAS?

Texto
Beth beckman

Ilustracións
HOLLEY MAHER

Cruzarías a ponte de Brooklyn para ir comer unha enorme porción de pizza, admirarías 
as impresionantes luces de Times Square, ou irías visitar o American Museum of Natural 
History para ver a balea? Con Grandes cidades, pequenos viaxeiros: Nova 
York podes crear o teu propio itinerario elixindo a onde queres ir ao final 
de cada páxina. Tanto se es un viaxeiro de salón coma se es un verdadeiro 
turista, aquí hai ducias de maneiras de explorar os lugares emblemáticos, 
de atreverte a coñecer sitios diferentes e saír das rutas convencionais. 
Nesta primeira entrega da serie Grandes cidades, pequenos viaxeiros, 
que combina guías de viaxe cun formato interactivo, os nenos poden 
imaxinar, crear e explorar as súas propias rutas polas grandes cidades do 
mundo. Coas súas preciosas ilustracións, os seus personaxes adorables, 
unha valiosa selección de recursos e un divertido mapa a dobre páxina, 
Grandes cidades, pequenos viaxeiros ten todo o que precisas para crear  
a túa propia aventura. 

BETH BECKMAN é a editora e fundadora do sitio web da colección 
orixinal www.littlekidbigcity.com, e está considerada por milleiros de 
familias como unha autoridade en viaxes con nenos. Como boa exploradora, 
sempre ávida de aventuras, ofrece recomendacións de viaxes e actividades 
na súa conta de Instagram. Vive en Nova York coa súa familia, que inclúe a 
Hotdog, un pequeno can salchicha de gran personalidade.

HOLLEY MAHER é a célebre deseñadora de papelería que hai  
tras de Wink Wink Paper Co., ademais de ser compositora e artista musical.  
Vive en Nashville, Tennessee, xunto co seu preguiceiro can Booker. 9 788418 667206
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 1. ESTATUA DA LIBERDADE
2. STATEN ISLAND
3. PONTE DE BROOKLYN
4. WORLD TRADE CENTER
5. DUMBO
6. MUSEO DO TRANSPORTE
7. PROSPECT PARK
8. CONEY ISLAND
9. ROCKAWAY BEACH
10. CHINATOWN
11. LITTLE ITALY
12. GREENWICH VILLAGE
13. LIBRARÍA STRAND
14. HIGH LINE / MERCADO CHELSEA MARKET

15. BIBLIOTECA PÚBLICA DE NOVA YORK
16. GRANDE ESTACIÓN CENTRAL17. TIMES SQUARE

18. CORONA PARK
19. ESTADIO DOS YANKEES
20. DISTRITO DOS TEATROS
21. QUINTA AVENIDA
22. ZOO DO BRONX
23. HARLEM
24. FARO LITTLE RED LIGHTHOUSE25. MUSEO DE HISTORIA NATURAL26. CENTRAL PARK OESTE

27. CENTRAL PARK LESTE
28. EMPIRE STATE BUILDING

LENDA

PIII,  PIII!

GAL · CAST
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Vamos ao metro! Pasa á páxina 21.

Un destino ideal para familias e amantes 

da natureza é PROSPECT PARK, en 

Brooklyn, e ten moito que descubrir!

Podes dar un paseo por Long Meadow e preparar un pícnic, 

saudar aos parrulos e aos gansos residentes, tentar atopar os 

sete parques de xogos e despois explorar o frondoso bosque 

Ravine. Prospect Park é como o patio traseiro  

de Brooklyn!

O Ravine, único bosque de todo o municipio, está atravesado por un torrente,  

e ten unha fervenza secreta!

Regálalle ao teu amigo peludo unha excursión a Dog Beach, unha zona na 

que os cans poden pasear sen correa e brincar libremente pola herba.

Despois, comproba ata onde podes chegar remando nunha das barcas  

de alugueiro que están dispoñibles no lago de Prospect Park.

SIGAMOS EXPLORANDO

26

27Festivais, desfiles, parques 
incribles, templos, mercados… 
unha visita aquí é como viaxar 
á China sen necesidade de 
subires a un avión!

Chinatown é un dos barrios máis animados de Manhattan, e é o destino 
gastronómico por excelencia. Poderás 
ver talentosos chefs facendo fideos á 
man, probar o delicioso pato pequinés, 
ou sorber a pasta dunha rica sopa. E non esquezas a sobremesa! Un egg cake, por favor! Ou prefires un dragon bread?

A celebración máis colorida de Nova York é o Festival do Aninovo Chinés, que  
marca o comezo da primavera e o inicio  do novo ano no calendario chinés.  
As rúas énchense de alegres desfiles, 
bótanse petardos, hai dragóns que  
bailan e confeti por todas partes.

Que hai aquí ao lado? Pasa á 
páxina 30.
Imos camiñar un pouco máis cara 
ao norte! Pasa á páxina 32.

A ONDE IMOS AGORA?

4

5

Soa a bucina, os pasaxeiros soben 
a bordo… a nosa aventura  

no transbordador está  
a piques de comezar!

Queres coñecer unha típica deli neoiorquina? Pasa á páxina 6.Apetéceche dar un paseo polo East River? Pasa á páxina 8.

En Staten Island podes explorar os exuberantes xardíns do Centro Cultural Snug Harbor, ou deterte no zoo para saudar a Chuck, a marmota que prognostica o tempo, pois cada 2 de febreiro decide se teremos seis semanas máis de inverno ou de primavera.

O FERRY de STATEN ISLAND transporta millóns de persoas ao ano dende o porto de Nova York ata Staten Island, o distrito máis meridional da cidade. Sube a bordo, toma asento xunto á ventá e goza desta travesía de 8 quilómetros, é de balde!

A bucina soa de novo!  
O transbordador regresa a Manhattan!

A ONDE IMOS AGORA?

Estatua  
da  

LIBERDADE

Baixo  
MANHATTAN

BROOKLYN

ILLA do 

Gobernador

XARDÍNS  
Snug Harbor

(Estamos 
AQUÍ)

A MARMOTA 
Chuck



Sherlock Holmes para pequenos detectives

Estudo en Escarlata
Stephanie Baudet e Arianna Bellucci

O Carbúnculo Azul
Stephanie Baudet e Arianna Bellucci

Dous primeiros títulos da nosa nova colección 
Sherlock Holmes para pequenos detectives que reúne 
os mellores casos do detective máis famoso de todos 
os tempos. Texto e ilustracións forman un conxunto 
ameno e divertido para axudar a consolidar a lectura 
dos máis novos que, grazas ás asombrosas deducións 
de Sherlock, poderán razoar e aplicar o método 
científico vivindo en primeira persoa a apaixonante 
literatura de detectives.
As anotacións didácticas sobre termos e obxectos 
propios da Inglaterra vitoriana facilitan a comprensión 
lectora e que se acheguen ao momento histórico.

	� 978-84-18667-13-8
	� Rústica con lapelas
	� 13 x 21 cm
	� 216 páxinas
	� +7 anos

GAL · CAST

	� 978-84-18667-14-5
	� Rústica con lapelas
	� 13 x 21 cm
	� 112 páxinas
	� +7 anos



Emilia Pardo Bazán 
Unha mente poderosa 
María Canosa 
Bea Gregores

No centenario da morte de Emilia Pardo Bazán, 
esta biografía ilustrada busca achegar a todos 
os públicos, aínda que especialmente aos máis 
novos, a figura poliédrica de Emilia Pardo Bazán 
a través de momentos da súa apaixonante vida. 
Sorprenderanos a nena curiosa e gran lectora, 
a muller namorada e independente e a autora de 
carácter, rebelde ao rol que se esperaba de toda 
dama nunha contorna social e familiar privilexiada. 
Segunda impresión co caderno de balde.

	� 978-84-18667-05-3
	� Tapa dura
	� 17 x 24 cm
	� 48 páxinas
	� +10 anos

GAL · CAST 



Nación Mar
Xosé Iglesias

Nación Mar é un berro de vida, unha chamada 
de atención sobre un ecosistema que loita por 
sobrevivir sen perder a súa esencia. As súas 
fermosas evolucións ilustradas transmítennos 
perfectamente a beleza 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.

	� 978-84-18667-01-5
	� Tapa dura
	� 24,5 x 16,5 cm
	� 80 páxinas
	� +10 anos

GAL · CAST



Versos para Musas
Edgar Allan Poe 
Fernando Mircala 
Maruxa Zaera

Unha das escasas traducións ao galego de catro 
dos contos máis clásicos dun clásico da literatura 
universal e, por vez primeira, unha completa e 
coidada escolma da súa poesía romántica.
Dous artistas unidos a través do espazo e do tempo 
neste libro; co amor, a ausencia e a morte como 
nexo e razón para que Fernando Mircala seleccione 
e ilustre unha vintena de versos e algúns contos de 
Edgar Allan Poe. 

	� 978-84-18667-10-7
	� Rústica con bordos 

 redondeados
	� 21 x 28 cm
	� 80 páxinas
	� +12 anos

Versos para Musas
e catro contos de Edgar Allan Poe

Ilustracións e selección de textos 
Fernando Mircala

Tradución 
Maruxa Zaera Landeira

GAL · CAST

A estraña visita
Gracia Iglesias 
Vicente Cruz

É unha historia de terror divertida, chea de 
sorpresas nunha noite escura de raios e tormenta.
Unha visita terrorífica e para rir sen parar ao 
mesmo tempo grazas á fusión do texto acumulativo 
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

INSPIRADO 
NUN CONTO 

TRADICIONAL 
ESCOCÉS

GAL



Dani Padrón

D
an

i Padrón
ba

La curiosidad  
y la imaginación  
son un lenguaje  

universal.

9 788418 667039 Ba
Dani Padrón

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

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

GAL · CAST

O OSO BOMOZO
Santiago Luna Lupo 
María Isabel Correa

O noso protagonista pon moito empeño nas súas 
aspiracións e, aínda que é un pouco calamitoso, 
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 fabuloso... 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 descubrir historias 
cheas de ritmo e humor.

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

O
 O

SO
 BO

M
O

ZO

María Isabel Correa V. e Santiago Luna Lupo

O OSO BOMOZO

TEXTO  MAIÚSCULA

Colección  Carantoña

GAL · CAST · CAT



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 salvar 
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 barrancos para acabar cos 
males que a atacan. 
O diario de Indómita, cheo de referencias a grandes 
clásicos da literatura infantil e xuvenil, é unha viaxe 
única, a inmersión nun lugar repleto de misterios e 
personaxes extravagantes.

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

Colección 
Muíño do Vento

GAL · CAS


