TÍTULO: Esmeraldina a pequena
defunta
AUTORA: Ledicia Costas
EDITORIAL: Xerais

De como Esmeraldina chegou a ser
“Escarlatina a cociñeira defunta”

TÍTULO: Petaco
AUTOR: Alberto Guitián
EDITORIAL: Diábolo

Divertido cómic protagonizado
por un preadolescente.

TÍTULO: As andanzas de Paio
AUTOR: O Viravai
EDITORIAL: Galaxia

Paio é un teixugo. Quen se
anima a viaxar con el polo mundo
adiante na procura de ritmos do
máis sorprendentes? (disco-libro)

TÍTULO: Poemar o mar
AUTOR: Antonio García Teijjeiro
EDITORIAL: Xerais

Pequenos poemas no que o mar é o
gran protagonista.
TÍTULO: Tormenta de verano
AUTOR: Fernando Alcalá
EDITORIAL: Edelvives

Blanca está moi enfadada porque a
súa nai decidiu que ten que pasar todo o
verán na casa do pobo cos seu avós.

TÍTULO: Experimentos para cada día
del verano
AUTOR: Fran Alonso
EDITORIAL: Oniro

Libro con experimentos sinxelos
que se realizan con materiais que hai
en calquera casa.

TÍTULO: Con Tango son tres
AUTOR: Justin Richardson
EDITORIAL: Kalandraka

TÍTULO: Unha festa sorpresa
AUTORA: Pat Hutchins
EDITORIAL: Kalandraka

Relato acumulativo e encadeado
que partindo dun personaxe inicial
vai sumando outros

TÍTULO: O fío
AUTORA: Gracia Iglesias
EDITORIAL: Kalandraka

Canto máis se tira do fío máis
é a curiosidade por chegar ata o
final, pero tamén máis se enreda.
Relato rimado e con humor.

TÍTULO: Cancodrilo na granxa
AUTOR: Xabier López Mateos
EDITORIAL: Edicións Linteo

Cancodrilo
é
observador e divertido.

curioso,

TÍTULO: Xa voooou!
AUTORA: Susana Peix
EDITORIAL: Bululú

Suit é un peixiñi moi despistado.
Cando lle piden que faga unha cousa
sempre di: “Xa voooou!”, pero
entretense e esquénceselle.

Historia real dunha parella de
pingüíns aos que se lles depositou un
ovo no seu niño tras observar que
incubaban infructuosamente unha
pedra. Asi naceu Tango.

TÍTULO: Ana y Froga. Una pandilla
desastrosa
AUTORA: Anouk Ricard
EDITORIAL: Blackie Books

Segue as desternillantes desventuras
destes cinco gamberros encantadores, A
pandilla de pringados máis divertida do
planeta.

TÍTULO: Contos nerviosos
AUTOR: Fran Alonso
EDITORIAL: Embora

Contos divertidos que non paran
quietos porque lles tremen as palabras.

TÍTULO: El ladrón de croquetas
AUTOR: Pedro Riera
EDITORIAL: Anaya

Nunca olvidaré el día que
descubrimos que había un ladrón
de croquetas entre nosotros…

TÍTULO: Isela
AUTOR: Carlos López
EDITORIAL: Embora

TÍTULO: El mejor libro para
aprender a dibujar una vaca.
AUTORA: Hélène Rice
EDITORIAL: Bárbara Fiore

Estas páxinas son a porta de entrada
a Cidade Clara, un lugar no que
acontecen feitos sorprendentes e
habiotan personaxes divertidos.

Un
álbum
orixinal,
divertido, con gran sentido do
humor e un sorprendente
final.

TÍTULO: Troco
AUTOR: Roberto Castro
EDITORIAL: OQO

Cada tarde, a ovella Catarina
preparaba unha taza de chocolate y
sentábase a ler na súa silla favorita.
Pero un día, a silla de Catarina
rompeu e a ovella tivo unha idea:
¡Troco!

TÍTULO: Paula Crusoe
AUTORA: Mathilde Domecq
EDITORIAL: Dibbuks

Paula embarca nun cruceiro xunto co seu
pai e os seus irmáns. Unhas vacacións
marabillosas que deixan de selo cando o
barco afunde e acaban perdidos nunha illa
case deserta. 1º libro da triloxía (cómic)

