MINILIBROS PARA SOÑAR
IMPERDIBLES 1
Texto e ilustracións, VV.AA.
Caixa que contén sete libros en miniatura. 7 x 7 cm. 10 €.
Minilibros Imperdibles 1 (galego)
ISBN 978-84-8464-306-7. Minilibros.
Minilibros Imperdibles 1 (castelán)
ISBN 978-84-8464-261-9. Minilibros.
Minillibres Imperdibles 1 (catalán)
ISBN 978-84-16804-30-6. Minillibres.
Minilivros Imperdíveis 1 (portugués)
ISBN 978-989-749-092-7. Minilivros.
Ezinbesteko nanoliburuak 1 (euskara)
ISBN 978-84-9172-116-1. Nanoliburuak.

KALANDRAKA presenta os seus contos clásicos máis coñecidos,
reunidos nunha caixiña chea de libros… pequenos
e soños… moi grandes.

O COELLIÑO BRANCO
Xosé Ballesteros – Óscar Villán
Un animal minúsculo gáñalle a partida
ao mangallón. Unha invitación divertida
ao xogo de palabras.

GARAVANCIÑO
Olalla González – Marc Taeger
Fronte ao pequeno tamaño
do protagonista, destaca a súa grandeza
de corazón e a súa intelixencia.
Un entrañable relato cunha atractiva
proposta plástica.

A GALIÑA ROXA
Pilar Martínez – Marco Somà
A galiña atopou uns grans de trigo,
sementounos, fixo a colleita,
foi ao muíño, coceu o pan...
Pero nin o can, nin o gato, nin o pato
lle axudaron.

A RATIÑA PRESUMIDA
José A. López Parreño – Pablo Mestre
Volve a ratiña de sempre, pero desta vez
a súa voz soa a campaíña, e a do can
a castañolas, e a do gato a...
Un conto para contar e cantar.

CHIBOS CHIBÓNS
Olalla González – Federico Fernández
O que lles pasou a tres chibos
-un grande, outro mediano e outro
pequeno- que un día quixeron cruzar
a ponte para comer herba e atoparon
un ogro.

O POLIÑO DA ABELEIRA
Antonio Rubio – Gabriel Pacheco
O poliño está en apuros e a galiña
busca axuda. Un texto acumulativo
para que os primeiros lectores enumeren
a cadea de personaxes que socorren
á protagonista.

A CASA DA MOSCA CHOSCA
Eva Mejuto – Sergio Mora
Na casa da mosca hai unha torta
de amoras e sete animais a piques
de merendar. Quen peta na porta?
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