
El sueño de Iván. 
Roberto Santiago. SM 
Por primeira vez na 
historia do fútbol, 
unha selección de 
nenos vai enfrontarse 
a unha selección dos 
mellores xogadores do 

mundo. O motivo: recadar fondos 
para os damnificados dun 
terremoto. O partido terá lugar no 
estadio Azteca de México e, 
evidentemente, os nenos non teñen 
ningunha posibilidade de gañar, ou 
si?

Un hermano 
metomentodo.
Jesús Zatón. Edelvives
El narrador, de 8 años, tiene 
una hermana de 14 años con 
la que discute a menudo. Le 
hace trastadas a su hermana 
como colocar 
algunas hojas de 
su diario en el 
tablón de 
anuncios del 
colegio y, por 
miedo a 
represalias, se 
queda a dormir en 
casa de su amigo 

Unha pantasma no colexio. 
Manuel Lourenzo. Tambre. 
Cando Andrés Miranda queda 
encerrado no colexio, apenas 
é capaz de imaxinar todas as 
aventuras que lle 
tocará vivir. Ás 
dificultades de 
encontrar unha 
saída, pois todas 
as portas están 
cerradas, 
sumaráselles a 
aparición duns 
malfeitores que ...

La vuelta al mundo en 28 e-
mails 
Stefano Bordiglioni. Almadraba.
Un texto entretido 
que se le rápido posto 
que o seu formato, en 
forma de correo, así o 
permite. Fabricio 
marcha co seu pai, 
periodista a percorrer 
diversos países. A 
través de e-mails que 
manda a dous amigos 
irá contando as cousas 
extraordinarias que lle acontecen.

El secreto del 
huevo azul. 
Catalina Gonzaléz 
Villar. SM 
Conta a historia de 
Rolav  un novo 
príncipe, que di 
unha mentira 
acerca dun ovo 
azul que debía 
vixiar. Decidido a non recoñecer 
o seu erro non lle queda máis 
opción que viaxar ao lugar onde 
as mentiras fanse realidade".

Diente de león
 Mónica Rodriguez. Edelvives.
Cando Manuel se atopou con 
Nicolasa no hospital 
volveron os recordos do 
bosque da súa infancia, 
aquel verán dos nove anos 
no que coñeceu o amor, pero 
tamén a traizón e o medo.
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