MINILLIBRES
IMPERDIBLES 2
Text i il·lustracions, AA.VV.
Capsa que conté set llibres en miniatura. 7 x 7 cm. 10 €.
Minillibres Imperdibles 2 (català)
ISBN 978-84-16804-31-3. Minillibres per a somniar.
Minilibros Imperdibles 2 (castellà)
ISBN 978-84-8464-260-2. Minilibros para soñar.
Minilibros Imperdibles 2 (gallec)
ISBN 978-84-8464-307-4. Minilibros para soñar.

KALANDRAKA presenta les seves obres més conegudes,
reunides en una capseta plena de llibres… petits
i de somnis… molt grans.

ORELLES DE PAPALLONA
Luisa Aguilar – André Neves
Tenir les orelles de pàmpol, ser alt o baix,
prim o grassonet... El tret més insignificant
pot ser motiu de burla per als més petits.
La Clara haurà d’aprendre a fer-se forta
per ella mateixa.

UN REGAL DIFERENT
Marta Azcona – Rosa Osuna
Mai un tros de tela havia tingut tantes
aplicacions i tan útils totes. La imaginació
pot convertir l’objecte més insignificant
en la més meravellosa de les joguines.

LA ZEBRA CAMIL·LA
Marisa Núñez – Óscar Villán
Quan la zebra Camil·la va sortir de casa,
el vent bandit es va endur les ratlles
del seu vestit. Una aranya, una serp,
l’arc de Sant Martí, una cigala… ajudaran
a la Camil·la a oblidar la seva pena.

EN JAUME I ELS AGLANS
Tim Bowley – Inés Vilpi
En Jaume va plantar un aglà que va
brotar i créixer, però... No tots els aglans
que es planten arriben a ser arbres.

ANTONI GAUDÍ
Dàlia Adillon
Una petita biografia il·lustrada
sobre la vida i obra del gran arquitecte
modernista, que va fer de la natura
la seva principal font d'inspiració.

ELS DE DALT I ELS DE BAIX
Paloma Valdivia
En el món hi ha dues menes d’habitants.
Els de dalt viuen igual que els de baix.
I els de baix igual que els de dalt,
però a l’inrevés... Un cant a favor
de la convivència.

EL GAT GUIM I ELS MONSTRES
Rocío Martínez
A casa del gat Guim s’escolten uns sorolls
molt estranys i fins i tot la mare està
espantada. Però en Guim troba la fórmula
per desemmascarar les pors.
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