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Aventuras de Max y su ojo submarino

La doble vida de las cosas

Luigi Amara /Jonathan Farr
EDIT. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Por accidente , Max perde o
seu ollo dereito e comeza a
ver as cousas dende dous
puntos de vista ao mesmo
tempo. Co seu ollo vagabundo (o da imaxinación),
Max adquire unha nova visión sobre a escola, a noite
e a familia.

Jesús Carazo
ED. MACMILLAN
Pensaches algunha vez onde
van os lapis que mordemos e
finalmente perdemos?Ou por
que algunhas chatolas nos
queren sempre picar? Nesta
historia Raúl e o seu avó vanse pasear por un mundo moi
preto do noso.

Isto é Paris
O SEGREDO DO ALICORNIO

Colección Asombrosos 3D
Bárbara Taylor
EDIT. MACMILLAN
Descobre os distintos hábitats mariños e os animais que viven neles –dende a superficie ata os
máis profundos abismos– nestes libros con popUps asombrosos e un acetato que delimita os
distintos niveis.

Hergé
EDIT. JUVENTUD
Tintín compra no mercado vello a
maqueta dun galeón antigo. Resulta ser unha réplica do navío
que gobernaba o antepasado do
capitán Hadddok, que transportaba un gran tesouro que permanece escondido dende hai séculos.

Ti non xogas!
Silvestre Gómez Xurxo
EDIT. XERAIS
Durante unha semana enteira non
parou de chover e hoxe por fin saíu un sol radiante. Pero Suso, está
sentado nun chanzo da escaleira
do patio da escola. Está aburrido e
amolado.

Miroslav Sasek
El PATITO EDITORIAL
Unha peculiar guía de viaxe que
homenaxea á capital francesa,
retratando a través de textos
sinxelos e divertidas ilustracións
a personalidade da cidade, os
costumes da súa xente, os seus
espazos máis emblemáticos.

Experimentos con el agua
Delphine Grinberg
EDIT. S M
Experimentos sinxelos e divertidos que espertarán ao
científico tolo que hai en ti.
Un libro ideal para espertar a
curiosidade dos nenos e nenas e dar resposta a todas
as súas preguntas.

