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10 anos
viaxando con Bululú
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Muíño do Vento

A casa da Moira
Sergio Sánchez Benítez 
María Montes Sueiro

«Aquela casa de cor gris, atrapada no medio do 
tráfico, sempre chamara a miña atención. Quen 
podería vivir rodeado de asfalto, sen comunicación 
ningunha?
Estaba convencida de que alí só podía habitar 
unha bruxa. Unha tarde de inverno decidín cruzar 
a autoestrada e, malia que non coñecín ningunha 
meiga, si descubrín quen son as moiras».

	� 978-84-18667-49-7
	� Rústica con lapelas
	� 13 x 21 cm
	� 92 páxinas
	� +9 anos

CAST · GAL 



Luces da Costa da Morte
Xosé Iglesias

Unha colección de postais de faros con poemas do 
mar ou viceversa? É un artefacto poético e visual 
que emerxeu das augas da Costa da Morte, onde 
vive o seu autor, o artista oceánico Xosé Iglesias. 
Páxina a páxina, funde o misterio máxico da fin do 
mundo coa beleza directa e salvaxe do mar.

	� 978-84-18667-42-8
	� Rústica
	� 15 x 18 cm
	� 56 páxinas
	� +10 anos

GAL

Carambola

O Crebanoces
María Canosa 
David Pintor

Un álbum máxico do conto máis clásico do 
Nadal. Para festexar o 10º aniversario de Bululú, 
recuperamos o noso primeiro álbum ilustrado 
nunha edición especial, revisada e renovada. María 
Canosa adapta o conto clásico de E. T. Amadeus 
Hoffmann, creando unha historia marabillosa e 
entrañable. David Pinto dá vida ao texto cunhas 
ilustracións cheas de fantasía e beleza, co seu 
particular e inimitable estilo artístico.

	� 978-84-18667-57-2 
	� Tapa dura
	� 21 x 29 cm
	� 36 páxinas
	� +7 anos

CAST · GAL · CAT



O sono máis antigo
Mar Benegas 
Javi Hernández

«A Nena sentiuse cansa. Era un esgotamento antigo, 
coma de mil millóns de anos». A protagonista da 
nosa historia abre os ollos en medio dun soño, 
acompañada por unha anciá misteriosa. Ambas 
compartirán un paseo, preguntas e confidencias, 
mentres camiñan da man pola espiral que as levará 
ao seu destino.

	� 978-84-18667-47-3
	� Tapa dura
	� 21 x 29 cm
	� 40 páxinas
	� Todas as idades

CAST · GAL · CAT



Bululú Cómic

Unha mestra en apuros 3
Primeiro curso superado
Pilar Serrano Burgos 
Jorge Campos

Esta profe segue a contarnos as mil e unha 
ocorrencias dos seus alumnos, cuxa enerxía e 
picardía para a diversión desarman a calquera. Todo 
lles vale para librarse da merenda que non lles 
gusta ou escamotear os seus xoguetes favoritos. 
Unha vez máis, a realidade supera á ficción.

	� 978-84-18667-32-9
	� Rústica con cantos  

 redondeados
	� 17 x 24 cm
	� 64 páxinas
	� +5 anos

CAST · GAL · CAT

Carambola

A estrambótica volta ao 
mundo en oitenta días
Pinto & Chinto

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. Agarrádevos 
ben ás súas páxinas e preparádevos para unha 
viaxe ao redor do mundo.

	� 978-84-18667-27-5
	� Tapa dura
	� 24 x 34 cm
	� 48 páxinas
	� +7 anos

CAST · GAL · CAT



Grandes cidades, pequenos viaxeiros

Londres
Beth Beckman 
Holley Maher

Benvidos á segunda travesía desta colección que 
combina o formato de guía de viaxe cunha serie de 
propostas interactivas que nos transportarán ás 
cidades máis espectaculares do mundo. Despois da 
nosa parada en Nova York, chegamos a Londres!
Subirías ao metro para ir visitar o Palacio de 
Buckingham, irías comer algo delicioso a Brick Lane 
ou dedicarías o teu tempo ao Big Ben? Crea o teu 
propio itinerario e escolle os lugares que queres 
visitar ao final de cada páxina. 

	� 978-84-18667-44-2
	� Tapa dura
	� 20,3 x 25,4 cm
	� 104 páxinas
	� +7 anos

CAST · GAL



PEIXE
Emilio Urberuaga 
Javier Zabala

PEIXE é un inconformista, e nin o mar, nin a terra, 
nin o ceo son abondo para afogar as súas ansias de 
explorar e percorrer praias e rúas nun irónico canto 
á liberdade, á creatividade e ao desenvolvemento 
persoal dun disparatado celacanto que vive sen as 
ataduras do ‘politicamente correcto’. Dous premios 
nacionais de ilustración únense para crear un 
álbum que é unha auténtica obra de arte. 

	� 978-84-18667-40-4
	� Tapa dura
	� 21 x 29 cm
	� 32 páxinas
	� Todas as idades

CAST · GAL · CAT



Sherlock Holmes para pequenos detectives

A banda de lunares
Stephanie Baudet e Arianna Bellucci

Nesta ocasión, Holmes e Watson deberán axudar 
unha moza que acaba de comprometerse en 
matrimonio. A súa irmá xemelga faleceu en 
estrañas circunstancias poucos días antes da súa 
voda e ela teme que lle poida ocorrer o mesmo. 
Unha herdanza familiar, un padrasto posesivo e 
unhas mascotas converten o seu fogar nun lugar 
moi perigoso.

	� 978-84-18667-51-0
	� Rústica con lapelas
	� 13 x 21 cm
	� 128 páxinas
	� +7 anos

CAST · GAL 


