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+3 anos

Ilustración de Emilio Urberuaga para Coidado coa charca! (Bululú, 2019)
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ba
Dani Padrón 

Tapa dura 22,5 x 22,5 · 48 pp. · 978-84-18667-04-6 · 14,50 €

Aventura, curiosidade, diversión e tenrura transmitidas 
grazas á xenialidade das ilustracións, cheas de cor e ex-
presividade, que nos mostran o mundo interior dun pe-
queno que aínda apenas fala. Nin falta que fai.

Carantoña
Coidado coa charca!
José Carlos Román e Emilio Urberuaga 

Tapa dura 20 x 21 · 36 pp. · 978-84-949549-3-1 · 15,50 €

A nosa charca é un sitio singular, aos animais do bosque 
gústalles moito pero… un, dous, tres… plof! que ocorreu 
na charca? Unha aventura que fará rir a pequechos e sor-
prenderanos a todos polo seu final.

Carantoña
Xa voooou!
Susana Peix e Romina Martí

Tapa dura 20 x 21 · 36 pp. · 978-84-12099-01-0 · 15,50 €

Suit é un peixe pequeno como calquera outro: el vive no 
fondo do océano, nada moi rápido… Pero ten un pequeno 
problema: el é moi despistado. Cando lle piden que faga 
algo, sempre se entretén e esquéceo.

Carantoña
Rato en fuga
Miguel Ordóñez

Tapa dura 16 x 23 · 48 pp. · 978-84-121848-6-0 · 15,50 €

Rato inicia unha viaxe que é unha sinxela arenga pola vida: 
colle as rendas, decide o teu futuro e goza do que atopas 
polo camiño. Os lugares, a xente e as experiencias vividas 
son o máis importante, se cadra o único que temos.

cast · gal

cast · gal

cast · gal · cat

cast · gal · cat
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Carantoña
O oso bomozo
Santiago Luna Lupo e María Isabel Correa

Tapa dura 24 x 22 · 26 pp. · 978-84-122577-8-6 · 15,50 €

O noso protagonista, aínda que é un pouco calamitoso, 
suple os seus desatinos e contratempos con moita ima-
xinación e graza para conseguir que os seus clientes es-
quezan os erros grandiosos deste oso fabuloso…

cast · gal · cat

cast · gal · cat

cast · gal

Carantoña
Diferentes Diferenzas
Silvia Penide e Emilio Urberuaga

Tapa dura 20,5 x 22,5 · 48 pp. · 978-84-18667-16-9 · 15,50 €

A diferenza como elemento enriquecedor, divertido e di-
namizador. Os protagonistas deste libro amósannos que 
empregan as súas características particulares para gozar 
dunha vida plena e chea de amigos e aventuras.

Erik o construtor de soños
Kike Gómez e Dani Padrón 

Tapa dura 17 x 23,5 · 36 pp. · 978-84-941411-6-4 · 15,50 €

Nunca vos preguntastes de onde saen os soños? Quen 
decide que é o que soña cada un? Desta fermosa pregun-
ta xorde unha resposta deslumbrante. Erik, un personaxe 
doce como a materia que constrúe os nosos mellores 
soños, móstranolos nas súas diferentes formas e protago-
nistas.

cast · gal

Caderno de lúas
María Canosa e Dani Padrón 

Tapa dura 17 x 23 · 36 pp. · 978-84-945494-3-4 · 14,00 €

A que neno non lle chama a atención a Lúa? Quen mellor 
que un avó para axudar a descubrir os seus misterios? A 
protagonista desta historia, coa axuda inestimable do seu 
avó, leva a cabo un «exhaustivo traballo de investigación» 
observando as cambiantes caras da lúa e plasmándoas 
neste persoal caderno de lúas.
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cast · gal · cat

Quen é quen?
Vera Galindo 

Tapa dura 17 x 24 · 38 pp. · 978-84-18667-22-0 · 15,00 €

Unha viaxe a través da historia das máscaras, dende as 
antigas civilizacións até a época actual. Iso si, neste libro 
vós sodes os verdadeiros protagonistas. Escolleredes que 
máscara poñer, decidiredes o que queredes ser e, o me-
llor de todo, aprenderedes que non as precisades para 
cumprir os vosos soños!



+7 anos

Ilustración de David Pintor para A estrambótica volta ao mundo en 
oitenta días (Bululú, 2022)
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cast · gal · cat · eus

Alén 
A arte de explorar
Liébana Goñi 

Tapa dura 17 x 24 · 40 pp. · 978-84-120990-6-5 · 15,50 €

Unha nena explora mundos fantásticos, imaxinarios e ima-
xinados que nos sorprenderán cando saibamos quen os 
creou. Un libro para descubrir obras de arte e para soñar 
con elas a través dunha aventura emocionante.

Bululú Cómic
Unha mestra en apuros 
Sálvese quen poida
Pilar Serrano e Jorge Campos

Rústica 17 x 24 · 64 pp. · 978-84-949549-5-5 · 14,50 €

As situacións máis hilarantes, desesperadas e divertida-
mente surrealistas poden darse cando os seus protago-
nistas son alumnos de infantil.

cast · gal · cat

cast · gal · cat

cast · gal · cat

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

Rústica 17 x 24 · 64 pp. · 978-84-121848-3-9 · 14,50 €

A nosa mestra de infantil é nova pero sobradamente pre-
parada e con moita experiencia en lidar coas trasnadas, as 
inquietudes e a visión do mundo dos seus alumnos.

Bululú Cómic
Unha mestra en apuros 3 
Primeiro curso superado
Pilar Serrano e Jorge Campos

Rústica 17 x 24 · 64 pp. · 978-84-18667-32-9 · 14,50 €

Esta profe segue a contarnos as mil e unha ocorrencias 
dos seus alumnos, cuxa enerxía e picardía para a diver-
sión desarman a calquera. A realidade supera á ficción.
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cast · gal

cast · gal

Grandes cidades, pequenos viaxeiros
Nova York
Beth Beckman e Holley Maher

Tapa dura 20,3 x 25,4 · 104 pp. · 978-84-18667-20-6 · 22,00 €

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.

Grandes cidades, pequenos viaxeiros
Londres
Beth Beckman e Holley Maher

Tapa dura 20,3 x 25,4 · 104 pp. · 978-84-18667-44-2 · 22,00 €

Segunda travesía desta colección que combina o forma-
to de guía de viaxe cunha serie de propostas interactivas 
que nos transportarán ás cidades máis espectaculares do 
mundo.

gal

A estraña visita
Gracia Iglesias e Vicente Cruz

Tapa dura 22,5 x 22,5 · 48 pp. · 978-84-18667-02-2 · 15,50 €

Atentos a esta visita terrorífica e para rir sen parar ao mes-
mo tempo, grazas á fusión do texto 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...

gal

A estraña sorpresa
Gracia Iglesias e Vicente Cruz

Tapa dura 22,5 x 22,5 · 38 pp. · 978-84-18667-24-4 · 15,50 €

Por fin temos entre as mans a continuación da terrorífi-
ca e hilarante historia da nosa velliña favorita. Mais, nesta 
ocasión, será o seu visitante quen padecerá as sorpresas 
dunha noite escura e chea de sobresaltos. Ouveos fóra da 
casa, pegadas de lama, chíos agudos, pratos rotos… Que 
estraña sorpresa agarda ao noso visitante?
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cast · gal · cat

Carambola
O Crebanoces (2ª ed.)
María Canosa e David Pintor

Tapa dura 21 x 29 · 36 pp. · 978-84-18667-57-2 · 17,90 €

Para festexar o 10º aniversario de Bululú, recuperamos 
o noso primeiro álbum ilustrado nunha edición especial, 
revisada e renovada. Unha adaptación do conto máis clá-
sico do Nadal.

cast · gal

Supremas 
Mozas mitolóxicas
Xan Eguía

Rústica 14 x 21 · 68 pp. · 978-84-120990-4-1 · 13,00 €

Se un libro sobre mozos extraordinarios poden e deben 
lelo mozos e mozas, por que non un libro sobre mozas 
mitolóxicas? Atenea, Perséfone, Batwoman, a Princesa 
Leia, Katniss Everdeen, América Chávez… 

cast · gal

Seres fantásticos do Camiño
Xan Eguía

Rústica 14 x 21 · 68 pp. · 978-84-122577-2-4 · 13,00 €

O protagonista deste libro pérdese no medio do bosque 
e na súa procura da saída atoparase os máis variados per-
sonaxes da mitoloxía popular dos Camiños de Santiago.

gal

Conta comigo
Miguel Tanco

Tapa dura 21 x 29 · 48 pp. · 978-84-94954-98-6 · 15,50 €

Todo o mundo ten unha paixón e para a protagonista 
desta historia son as matemáticas. Cando mira o mundo, 
veas en todas as cousas fermosas que a rodean. Un libro 
sinxelo e humorístico para combater a ansiedade ante as 
matemáticas.
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cast · gal · cat

Carambola
O estrambótico principiño (edición 
especial 75º aniversario)
Pinto & Chinto

Tapa dura 24 x 34 · 34 pp. · 978-84-945494-8-9 · 18,90 €

A recoñecida e multipremiada parella Pinto & Chinto ache-
gar aos máis pequenos (e aos seus maiores) este título 
clásico dende unha visión chispeante, amena e divertida.

cast · gal

Carambola
A estrambótica Illa do Tesouro
Pinto & Chinto

Tapa dura 24 x 34 · 32 pp. · 978-84-94291-77-7 · 18,90 €

Pinto & Chinto trouxéronnos dunha das súas viaxes un 
libro que lles regalou unha pirata pantasma. Hai que 
ter coidado porque é un libro pantasma e en calquera 
momento, mentres o lemos, pode desaparecer.

cast · gal

Carambola
As estrambóticas aventuras do Barón 
de Münchhausen
Pinto & Chinto

Tapa dura 24 x 34 · 40 pp. · 978-84-94549-45-8 · 18,90 €

Unha personalísima visión dun clásico da literatura univer-
sal, máis surrealista aínda, se cabe, infestada de fantasía, 
humor e fanfarronadas sen fin.

cast · gal · cat

Carambola
A estrambótica volta ao mundo en 
oitenta días
Pinto & Chinto

Tapa dura 24 x 34 · 48 pp. · 978-84-18667-27-5· 19,90 €

Pinto & Chinto convídannos a acompañar ao cabaleiro 
inglés Phileas Fogg e a Paspartú, o seu criado, nunha 
viaxe contra o reloxo.
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cast · gal

Sherlock Holmes para pequenos detectives
O signo dos catro
Stephanie Baudet e Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 256 pp. · 978-84-18667-36-7 · 15,40 €

Cando lle piden a Holmes que investigue unha críptica 
mensaxe recibida por Mary Morstan, nin el nin Watson 
agardan verse arrastrados a unha espiral de traizóns que 
xa vén de vello.

cast · gal

Sherlock Holmes para pequenos detectives
O vampiro de Sussex
Stephanie Baudet e Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 112 pp. · 978-84-18667-38-1 · 14,00 €

Holmes e Watson enfróntanse ao seu caso máis estraño 
cando un marido angustiado acode a eles tras descubrir 
á súa dona… chuchándolle o sangue ao seu fillo! Pero, os 
vampiros non existen… ou si?

cast · gal

Sherlock Holmes para pequenos detectives
Estudo en escarlata
Stephanie Baudet e Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 216 pp. · 978-84-18667-13-8 · 15,40 €

Iniciamos unha colección amena e divertida cos mellores 
casos do detective máis famoso de todos os tempos. A 
súa narrativa áxil e as rechamantes ilustracións axudarán a 
consolidar o amor pola lectura dos máis novos.

cast · gal

Sherlock Holmes para pequenos detectives
O carbúnculo azul
Stephanie Baudet e Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 112 pp. · 978-84-18667-15-2 · 14,00 €

Cando Sherlock Holmes atopa una xoia roubada, o famo-
so detective e Watson comezan unha carreira contra o 
reloxo para salvarlle a vida a un home inocente
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cast · gal

Sherlock Holmes para pequenos detectives
A banda de lunares
Stephanie Baudet e Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 128 pp. · 978-84-18667-51-0 · 13,90 €

Holmes e Watson deberán axudar unha moza que acaba 
de comprometerse en matrimonio. A súa irmá xemelga fa-
leceu en estrañas circunstancias poucos días antes da súa 
voda e ela teme que lle poida ocorrer o mesmo. 

cast · gal

Muíño do vento
A casa da Moira
Sergio Sánchez Benítez e María Montes Sueiro

Rústica 13 x 21 · 92 pp. · 978-84-18667-49-7 · 12,50 €

Daniela está convencida de que en aquela casa, illada no 
medio da autovía, vive unha bruxa. Así que decide cruzar 
a estrada para poder coñecela. Mais está equivocada, a 
vella é unha moira. E iso que é?

cast · gal

Muíño do vento
Indómita e a semente da inmortalidade
Álex Mene e Ana Boquete

Rústica 13 x 21 · 84 pp. · 978-84-945494-9-6 · 11,50 €

Indómita está disposta a arriscar a vida para salvar a súa 
aldea, un lugar especial que mesmo podería non existir, 
pois até o de agora ninguén logrou entrar nin saír dela. 

cast · gal

Muíño do vento
Rumbo ao horizonte
Kike Gómez e Dani Padrón

Rústica 13 x 21 · 68 pp. · 978-84-120990-8-9 · 10,00 €

«Dende que teño memoria, sempre quixen navegar. Ima-
xinábame unha e outra vez sucando o mar. Había algo no 
mar que me desconcertaba e que me obrigaba a seguir 
soñando. Que había máis aló?». 



+12 anos

Ilustración de Bea Gregores para Emilia Pardo Bazán (Bululú, 2021)
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cast · gal

Emilia Pardo Bazán 
Unha mente poderosa
María Canosa e Bea Gregores 

Tapa dura 17 x 24 · 48 pp. · 978-84-18667-05-3· 17,50 €

Este libro busca achegar a todos os públicos, aínda que 
especialmente aos nenos, a figura polifacética de Emilia 
Pardo Bazán a través de momentos da súa apaixonante 
vida.

cast · gal

María Casares 
A impaciencia por vivir
María Canosa e Bea Gregores

Tapa dura 21 x 29 · 56 pp. · 978-84-18667-29-9· 17,50 €

A Guerra Civil, o exilio, o amor tempestuoso e tráxico con 
Albert Camus ou a morriña pola infancia feliz en A Coruña 
foron o alimento de María Casares para chegar a conver-
terse nunha icona mundial da interpretación.

gal

Damned Writers 
23 autores de culto
Ángel A. Svoboda

Tapa dura 17 x 24 · 48 pp. · 978-84-94549-42-7 · 16,00 €

A maioría destas estrelas da palabra teñen unha cousa en 
común: as súas vidas foron curtas e desacougadas. Este 
libro recompila unha selección de escritores e escritoras 
de culto a quen o destino maldiciu sen compaixón.

cast · gal

Pánico no bosque dos corazóns murchos
Fernando Mircala

Rústica 17 x 24 · 36 pp. · 978-84-949549-7-9 · 13,00 €

Un álbum debuxado integramente a rotring, faceta quizais 
menos coñecida de Fernando Mircala, na que amosa o 
seu característico estilo e sensibilidade, tanto no debuxo 
coma no argumento e desenrolo da historia.
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cast · gal

Novo Mundo 
Isabel Zendal na Expedición da Vacina
El primo Ramón 

Tapa dura 18 x 26 · 56 pp. · 978-84-94954-91-7 · 16,00 €

Unha muller nada nunha humilde familia de labregos e 
obrigada a criar o seu fillo en solitario que acabou por se 
converter no elo imprescindible dunha viaxe que mudou o 
mundo e a historia da medicina.



+15 anos

Ilustración de Dakota Hernández para Womanhaus (Bululú, 2022)
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cast · gal

Versos para musas e catro contos de 
Edgar Allan Poe
Fernando Mircala

Rústica 21 x 28 · 84 pp. · 978-84-18667-10-7 · 16,50 €

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 vinte-
na de versos e algúns contos de Edgar Allan Poe.

cast · gal

100 % ilustración
VVAA

Tapa dura 17 x 23 · 114 pp. · 978-84-941411-2-6 · 15,60 €

Javier Mariscal, Isidro Ferrer, Elena Odriozola, Xan López 
Domínguez... 100 ilustracións de 100 ilustradores, 100 
obras de 100 autores compoñen este catálogo de refe-
rencia para saber quen é quen no panorama da ilustración 
española actual.

cast · gal

Nación Mar
Xosé Iglesias

Tapa dura 24,5 x 16,5 · 80 pp. · 978-84-18667-01-5 · 21,00 €

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 transmí-
tennos perfectamente a beleza deste fascinante univer-
so, a simbiose entre os seus moradores e o valor dos 
coñecementos nados da experiencia. 

gal

Luces da Costa da Morte 
12 postais dende a fin do mundo, 
12 poemas oceánicos
Xosé Iglesias

Rústica 15 x 18 · 56 pp. · 978-84-18667-42-8 · 16,00 €

Un artefacto poético e visual que emerxeu das augas da 
Costa da Morte. Páxina a páxina, funde o misterio máxico 
da fin do mundo coa beleza directa e salvaxe do mar. 
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cast · gal

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

Rústica 17 x 24 · 84 pp. · 978-84-121848-9-1 · 14,00 €

Un manual para entender que é a discapacidade, cales 
son as necesidades lectoras dos nenos e nenas con dis-
capacidade e como a podemos normalizar a través dunha 
panorámica do sector editorial e dos recursos que existen.

cast · gal

Historias De Mentes
Arantza Portabales e Javier Zabala

Tapa dura 17 x 24 · 120 pp. · 978-84-122577-4-8 · 23,00 €

Unha obra literaria excepcional convertida nunha xoia gra-
zas á unión creativa de dúas mentes extraordinarias. A au-
tora desprega toda a súa experiencia na narración breve a 
través do desenvolvemento psicolóxico dos protagonistas 
e o ilustrador empápase, con sutileza e lirismo, na arqui-
tectura de cada relato.



todas 
as idades

Ilustración de Javier Zabala para PEXE (Bululú, 2022)
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cast · gal · cat

PEIXE
Emilio Urberuaga e Javier Zabala

Tapa dura 21 x 29 · 32 pp. · 978-84-18667-40-4 · 17,90 €

Dous xenios da ilustración xuntos por primeira vez para 
contarnos unha historia de inconformismo e autosupe-
ración, a aventura dun PEIXE para o que mesmo o máis 
grande dos océanos se lle queda pequeno.

cast · gal · cat

O sono máis antigo
Mar Benegas e Javi Hernández

Tapa dura 21 x 29 · 40 pp. · 978-84-18667-47-3· 17,90 €

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.

cast · gal

As cousas que importan
El primo Ramón

Tapa dura 24,5 x 17 · 48 pp. · 978-84-942917-5-3 · 14,00 €

Este é un libro de valores, dos valores que as experiencias 
e ensinanzas da infancia imprimen en nós para acompa-
ñarnos toda a vida. Así nolo mostra o protagonista neste 
diario que iniciou con desgana e hoxe, cando o repasa, 
comprende que «nun feixe de páxinas en branco cabe 
todo o universo». 
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