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Libros para
aprender e imaxinar
ANTELA EDITORIAL formámola escritores e
escritoras de libro infantil que vimos a necesidade
de crear edicións coidadas, de apostar polo
talento local e de traballar con empresas galegas
para que os beneficios queden en Galicia.
Traballamos por unhas porcentaxes xustas para
toda a cadea de produción editorial e por uns
dereitos de autor dignos para quen crea a cultura.
E contámosche isto porque para nós é importante
que saibas como funcionamos e coñezas
o que nos moveu a crear a editorial.

Sálice e Sándala
Xoán Babarro
Ilustracións de Ignacio Hernández
Este libro tamén o poderías titular Os catro malistrostras de Veleiquí.
Porque a historia existe grazas a que os dous ministros e as dúas
ministras deste país derrocaron o rei e a raíña e decretaron o seu
desterro. Pero non contaban con que Sali, para ir en busca dos
pais, acabou fugándose coa súa boa amiga Sanda. A medida que
vaias lendo, poderás acompañalos na súa perigosa expedición,
descubrir a maleta do señor Serán, falar con axentes secretos,
esconderte dos xentecontras, navegar nun barco de dornas, avanzar
de noite cun fachón, darte de alta na Liga Veleiquiense de Sinonimia,
asistir á Festa da Risa e, se lle pos imaxinación, aínda te poderás
presentar nas próximas eleccións para rei ou raíña da terra que
ten por bandeira unha flor de centáurea sobre campo verde.
Idioma: Galego
Colección de álbum ilustrado: Pitiños
Autores: Xoán Babarro
Ilustrador: Ignacio Hernández
Idade recomendada: a partir de 10 anos.
ISBN: 978-84-125452-2-7

PVP: 14,50 €

“Para viaxar lonxe non hai
mellor nave ca un libro”.
—Emily Dickinson

Os nosos libros (I)

Luuume!

Fronteiras de papel

Xa non son malo

O país da choiva

Andrea Freire
Ilustracións de Laura Miranda

Alba De Evan e Xabier Domínguez
Ilustracións de David Lorenzo

Paula Merlán
Ilustracións de Blanca Millán

Miguel A. Alonso
Ilustracións de Xosé Tomás

Misto sempre anda alporizado e,
namentres, a vida vai sucedendo. A súa
familia e amizades tentarán axudalo
pero, serán quen de conseguilo?

Fátimah e a súa familia emprenden unha
viaxe alén do mar que os leva a descubrir que
as fronteiras máis difíciles de sortear poden
estar feitas de algo tan fráxil como o papel.

Imaxínate que un día saes da casa e todas as
persoas esqueceron a súa lingua. Imaxínate que
falan nunha lingua diferente, estraña. Imaxínate
que es Rosalía ou Fonso. Imaxínate… Que farías?

Con este álbum ilustrado para cativos,
queremos achegar a historia do pequeno
Misto, que sempre está enfadado. Fermosa
historia que fomenta nas crianzas a
autoaceptación, a xestión da ira e o
autocontrol dun xeito ameno e atractivo.

Con este libro queremos achegar unha historia,
similar a moitas outras vividas polos milleiros
de migrantes que hoxe atravesan o mundo e
que a miúdo atopan obstáculos, moitos deles
simbolizados na burocracia que expulsa e crea
fronteiras entre as persoas, fronteiras de papel.

Lobo Feroz vive nas Fragas Floridas co seu
amigo Ourizo Rufo. Xuntos vixían os bosques e
reciclan o lixo que atopan polo camiño. Aínda
así, algúns desconfían del. Lobo Feroz xa non
é malo, pero… será quen de demostralo?

Idioma: Galego
Colección de álbum ilustrado: Pitiños
Autora: Andrea Freire
Ilustradora: Laura Miranda
Idade recomendada: a partir de 3 anos.
ISBN: 978-84-09-36810-5

PVP: 16,90 €

Unha historia sobre a natureza, a amizade,
e sobre todo, as segundas oportunidades.
Con el traballamos o respecto á natureza,
a conciencia ecolóxica, e o valor da
amizade e do crecemento persoal.

Esta novela infantil/xuvenil ilustrada fala da
importancia do idioma, de usalo e conservalo, e
de como a nosa lingua é parte da nosa herdanza
cultural como galegos. De xeito delicado e
con sensibilidade aborda a problemática
da perda de falantes na nosa lingua.

Idioma: Galego
Colección de álbum ilustrado: Pitiños
Autores: Alba De Evan e Xabier Domínguez
Ilustrador: David Lorenzo
Idade recomendada: a partir de 5 anos.
ISBN: 978-84-09-22034-2

Idioma: Galego
Colección de álbum ilustrado: Pitiños
Autora: Paula Merlán
Ilustradora: Blanca Millán
Idade recomendada: a partir de 5 anos.
ISBN: 978-84-09-27392-8

Idioma: Galego
Colección de novela ilustrada: Quiricos
Autor: Miguel A. Alonso
Ilustrador: Xosé Tomás
Idade recomendada: a partir de 9 anos.
ISBN: 978-84-09-33067-6

PVP: 14,90 €

PVP: 17,50 €

PVP: 13,90 €

Unidades limitadas: para entregas máis rápidas, fai o teu pedido de forma dixital en antelaeditorial.com
Tódolos prezos inclúen IVE

Gastos de envío gratuítos para pedidos de máis de 100€

Os nosos libros (II)

Soños de Cajamarca (Vol. 1)
Sueños de Cajamarca (Vol. 2)
Varios autores
Ilustración de portada: Iván R.
Soños de Cajamarca reúne nun só volume varios relatos
de literatura infantil e xuvenil, obra de destacados autores
do noso panorama nacional. A través deles coñeceremos
historias fantásticas que farán voar a nosa imaxinación
á vez que alentan as ilusións de centos de nenas e nenos
que residen en apartadas rexións dos Andes, no Perú.
Idioma: Galego
Colección novela: Quiricos
Autor: Varios autores
Ilustrador de portada: Iván R.
Idade recomendada: a partir de 8 anos.
ISBN: 978-84-09-24120-0

PVP: 12,50 €
Idioma: Castelán
Colección novela: Quiricos
Autor: Varios Autores
Ilustrador de portada: Iván R.
Idade recomendada: a partir de 8 anos.
ISBN: 978-84-09-24121-7

O xigante de Allariz

Elvira

Miquits

Miguel A. Alonso Diz e Xabier Domínguez
Ilustracións de Tania Martins

Autora e ilustradora: Lucía Cobo.

Alba De Evan e Xabier Domínguez
Ilustracións de Paula Cheshire

Nestas páxinas un conto
que tivo lugar aquí,
as vivencias de Monchiño,
o xigante de Allariz.
Con este álbum ilustrado queremos achegar
a vida dun home singular aos máis cativos:
Ramón Fernández, nado na aldea de
Magarelos, no Concello de Allariz, coñecido
co alcume de «xigante de Magarelos». A xeito
de biopoema narra as súas aventuras dun
xeito ameno e atractivo para as crianzas.
Idioma: Galego
Colección de álbum ilustrado: Pitiños
Autores: Miguel A. Alonso Diz e Xabier Domínguez
Ilustradora: Tania Martins
Idade recomendada: a partir de 5 anos.
ISBN: 978-84-09-22034-2

Que pode facer unha avestruz coas súas
ás? Pode brincar, aplaudir, saudar, apertar,
tocar… Pero Elvira quere algo máis…
A través deste libro traballamos o amor
propio, a frustración, as expectativas nun
mesmo e o autoconcepto, aprendendo a
querernos tal como somos, coas nosas
fortalezas… e as nosas debilidades.
Idioma: Galego
Colección de álbum ilustrado: Pitiños
Autora e ilustradora: Lucía Cobo
Idade recomendada: a partir de 5 anos.
ISBN: 978-84-09-33068-3

PVP: 17,50 €

Miquits é un gato, mais non un calquera,
é o familiar dunha bruxa. Xunto ela vive
aventuras perigosas e emocionantes para se
esmendrellar coa risa. Atréveste a acompañalo?
Nesta banda deseñada para cativos
achegamos a historia de Miquits, o gato
dunha bruxa. Xunto con ela vivirá mil e
unha aventuras divertidas, aprendendo o
valor da amizade e do compañeirismo.
IIdioma: Galego e Castelán
Colección de álbum ilustrado: Pitiños
Autores: Alba De Evan e Xabier Domínguez
Ilustradora: Paula Cheshire
Idade recomendada: a partir de 3 anos.
ISBN: 978-84-125452-0-3

PVP: 12,90 €

PVP: 16,50 €

PVP: 12,50 €

Unidades limitadas: para entregas máis rápidas, fai o teu pedido de forma dixital en antelaeditorial.com
Tódolos prezos inclúen IVE

Gastos de envío gratuítos para pedidos de máis de 100€
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