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+6 ANOS

O que pode saír dun baúl
é pura maxia se se bota
imaxinación. Vente ao
faiado con estes rapaces!

ISBN: 978-84-16834-00-6

ISBN: 978-84-16834-32-7

A tenra historia dun elefante
que comeza a esquecer as
cousas e de como o vive a
súa familia.

Un baúl cheo
de piratas

O elefante perdeu
a memoria

+8 ANOS

O que nunca
che contaron

A vida ás veces non
é como un quere, mais
as cousas poden resolverse
e ir mudando paseniño.

ISBN: 978-84-16834-19-8

ISBN: 978-84-16834-80-8

Para satisfacer curiosidades
que talvez teñas...
¿atréveste con elas?

O xeito das froitas

www.oqueleo.com

ISBN: 978-84-16834-04-4

ISBN: 978-84-16834-31-0

ISBN: 978-84-16834-11-2

+10 ANOS

Neko

Os amigos do Nicolasiño

A protagonista desta historia non
o ten moi fácil na casa, mais sempre
hai persoas, e cans, dispostos a botar
unha man.

Queres coñecer os compañeiros
e compañeiras de Nicolás? Cadaquén
ao seu xeito, todos teñen moito que
ofrecer!

As vacacións do
Nicolasiño
Se ti tes vacacións,
Nicolás tamén, ¿queres
saber como as pasa?

+12 ANOS

Pegadas na tinta

Xa coñeces o Camiño de
Santiago? Iago de Lavalle,
un ferreiro noviño da Idade
Media vaiche dar outra
visión...

ISBN: 978-84-16834-07-5

ISBN: 978-84-16834-34-1

Un misterio por resolver na
época do Alto Exipto. Uns
mozos espelidos que teñen a
valentía de tirar dun fío...

O ferreiro da lúa chea

ISBN: 978-84-16834-54-9

ISBN: 978-84-16834-08-2

ISBN: 978-84-16834-30-3

+14 ANOS

Os Metrosiderais
Non perdas a oportunidade de
resolver un misterio coa Banda
do Cigurat pola cidade da Coruña.
Para ler dunha sentada!

Rebeldes
Un clásico que sempre gusta.
Unha historia de bandas rivais,
de afectos entre amigos e irmáns
que o dan todo por un.

Noite de temporal
A historia real do Santa Isabel,
o vapor correo que afrontou
un terrible temporal nas
costas galegas.

www.oqueleo.com

