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 Quen é quen?

texto Vera Galindo
ilustración Vera Galindo

          

Unha viaxe a través da historia das máscaras, dende as antigas 
civilizacións até a época actual. Coñeceremos a Tutankamón,

 

aprenderemos c omo as e mpregaban en G recia e Roma, o
 

papel que desempeñaban nos rituais e festas do Xapón ou os 
poderes que se lles atribuían aos chamáns que as levaban. Iso si, 
aínda que visitemos todos os pobos do mundo, neste

 

libro vós 
sodes os verdadeiros protagonistas.

dende as antigas

978-84-18667-22-0

Tapa dura
17 x 24 cm

36 páxinas

+4 anos

Unha viaxe a través da historia das máscaras, dende as anti-
gas civilizacións até a época actual. Coñeceremos a Tutanka-
món, aprenderemos como as empregaban en Grecia e Roma, 
o papel que desempeñaban nos rituais e festas do Xapón ou 
os poderes que se lles atribuían aos chamáns que as levaban. 
Iso si, aínda que visitemos todos os pobos do mundo, neste 
libro vós sodes os verdadeiros protagonistas.



dende as antigas

978-84-18667-29-9

Tapa dura
21 x 29 cm

56 páxinas

+9 anos

CAST GAL

Este libro p ermítenos coñecer a vida d e María Casares. 
Aclamada e admirada como actriz en Francia, sobrepúxose ás 
adversidades que lle tocou vivir na súa vida persoal. A Guerra 
Civil e o exilio, o amor tempestuoso e tráxico con Albert Camus 
-un home casado e un dos i ntelectuais franceses máis 
importantes da primeira metade do século XX-, ou a morriña 
pola infancia f eliz e n A Coruña, f oron o  a limento da s úa

 

tenacidade por p repararse e estudar n o teatro a té c hegar a
 

converterse nunha i cona m undial d a interpretación e
 

unha 
auténtica diva no senso máis amplo da palabra.

María Casares
A impaciencia por vivir

texto María Canosa
ilustración Bea Gregores

vivir

Este libro permítenos coñecer a vida de María Casares. Acla-
mada e admirada como actriz en Francia, sobrepúxose ás ad-
versidades que lle tocou vivir na súa vida persoal. A Guerra Ci-
vil e o exilio, o amor tempestuoso e tráxico con Albert Camus 
-un home casado e un dos intelectuais franceses máis impor-
tantes da primeira metade do século XX-, ou a morriña pola 
infancia feliz en A Coruña, foron o alimento da súa tenacidade 
por prepararse e estudar no teatro até chegar a converterse 
nunha icona mundial da interpretación e unha auténtica diva 
no senso máis amplo da palabra.
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Unha mestra en apuros 3 

Primeiro curso superado

texto  Pilar Serrano Burgos
ilustración  Jorge Campos Sánchez

          

Bululú Cómic

978-84-18667-32-9

Rústica

17 x 24 cm

64 páxinas

+5 anos

Esta profe segue a contarnos as mil e unha ocorrencias dos 
seus alumnos, cuxa enerxía e picardía para a diversión desar-
man a calquera. Todo lles vale para librarse da merenda que 
non lles gusta ou escamotear os seus xoguetes favoritos. A súa 
sinceridade a proba de bombas ponnos en apuros aos adultos 
e sempre, coa súa actitude, nos lembran que a imaxinación é 
un rasgo da infancia que nunca deberiamos perder. Unha vez 
máis, a realidade supera á ficción.



O signo dos catro
O vampiro de Sussex

Sherlock Holmes para pequenos detectives

         texto  Stephanie Baudet
ilustración  Arianna Belluci

          

tradución   Maruxa Zaera

Tras ‘Estudo en Escarlata’ e ‘O carbúnculo azul’ 
chega a terceira aventura de Holmes e Watson. 
Nesta ocasión terán que investigar unha mensaxe 
recibida por unha dama e veranse arrastrados a 
unha rede de traizóns que xa vén de vello. 

Cuarto título da colección ‘Sherlock Holmes para 
pequenos detectives’ no que Holmes e Watson se 
enfrontan ao seu caso máis estraño... unha muller 
foi sorprendida chuchando o sangue ao seu fillo! 
Pero, os vampiros non existen... ou si? 

Texto e ilustracións nun conxunto ameno e di-
vertido e con anotacións didácticas sobre a Ingla-
terra vitoriana para facilitar a comprensión lectora. CAST GAL

978-84-18667-36-7

Rústica con lapelas
13 x 21 cm

256 páxinas

+7 anos

978-84-18667-38-1

Rústica con lapelas
13 x 21 cm

112 páxinas

+7 anos



A estraña sorpresa

texto Gracia Iglesias
ilustración Vicente Cruz          

GAL

978-84-18667-24-4

Tapa dura
22,5 x 22,5 cm

38 páxinas

+3 anos

sorpresa

Por fin temos entre as mans a continuación da terrorífica 
e, á vez, hilarante historia da nosa velliña favorita. Mais, nesta 
ocasión, será o seu visitante quen padecerá as sorpresas dun-
ha noite escura e chea de sobresaltos. 
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Pinto & Chinto convídannos a acompañar ao cabaleiro inglés

 

Phileas Fogg e a Paspartú, o

 

seu criado, nunha viaxe contra o

 

reloxo. Teremos que sobrevivir a travesías marítimas ateigadas 
de tornados, a montañas que devoran trens e, mesmo, a rituais 
fanáticos no medio da selva. Iso si, podemos asegurarvos que os 
nosos amigos superarán todos estes perigos con boas doses de 
imaxinación e improvisación; as mesmas doses de diversión e 
gargalladas que vos proporcionará este libro.

          A estrambótica volta ao 
mundo en oitenta días
texto

 

Pinto & Chinto       
ilustración

 

Pinto & Chinto

Carambola

978-84-18667-27-5

Tapa dura
24 x 34 cm

48 páxinas

+7 anos

Pinto & Chinto convídannos a acompañar ao cabaleiro inglés 
Phileas Fogg e a Paspartú, o seu criado, nunha viaxe contra o 
reloxo. Teremos que sobrevivir a travesías marítimas ateiga-
das de tornados, a montañas que devoran trens e, mesmo, a 
rituais fanáticos no medio da selva. Iso si, podemos asegurar-
vos que os nosos amigos superarán todos estes perigos con 
boas doses de imaxinación e improvisación; as mesmas doses 
de diversión e gargalladas que vos proporcionará este libro.



Nova York
texto Beth Beckman
ilustración Holley Maher
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Grandes cidades, pequenos viaxeiros

CATGALCAST

Diferentes Diferenzas
texto Silvia Penide
ilustración

 

Emilio Urberuaga
          

Carantoña

978-84-18667-16-9

Tapa dura

20,5 x 22,5 cm

48 páxinas

+3 anos

978-84-18667-20-6

Tapa dura

20,3 x 25,4 cm

100 páxinas

+7 anos

Nova York

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

Se tiveses a oportunidade de vivir unha 
aventura en Nova York, onde irías? Cru-
zarías a ponte de Brooklyn para ir xantar 
unha enorme porción de pizza, admira-
rías as escintilantes luces de Times Squa-
re, 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 sa-
lón como se es un verdadeiro turista, aquí 
hai decenas de xeitos de explorar os luga-
res máis emblemáticos.


