
+ 10 anos Leo case todo
Momo é unha moza moi especial, 
ten a marabillosa calidade de facer 
que todo o que a escoite se sinta 
ben. Pero a chegada de homes 
grises, que pretenden facerse cargo 
do tempo das persoas, cambiarán 
as súas vidas. Será a única que non 
se engane e coa axuda da tartaruga 
Cassiopeia e o mestre Hora, 
emprenderá unha aventura 
fantástica contra os ladróns do 
tempo.

MOMO

O FOUCIÑO DE OURO
Colección e Astérix e Obelix

Estamos no ano 50 antes de 
Xesucristo. Toda Galia é ocupada 
polos romanos ... Todos? Non. 
Unha aldea poboada por galos 
irredutibles resiste aínda e como 
sempre o invasor. E a vida non é 
fácil para as guarnicións de 
legionarios romanos nos 
pequenos campamentos de 
Babaorum, Aquarium, 
Laudanum e Petibonum ...

Unha viaxe de máis de dous mil 
cincocentos anos de 
pensamento e refexión. Da man 
dos maiores flósofos de todos os 
tempos, desde a Grecia antiga 
ata os nosos días, e dun xeito 
divertido, orixinal e divertido, 
lévanos ás augas cada vez máis 
emocionantes de lóxica, 
epistemoloxía, ética e metafísica

FILOSOFÍA EN VIÑETAS

SOBRE MULLERES

Estes libros falan de mulleres 
que conseguiron vencer as 
barreiras impostas ao seu xénero 
e dar os primeiros pasos por 
vieiros transitados ata ese 
momento só por homes. 
Mulleres reais e diversas que no 
seu día foron pioneiras e 
valerosas en diferentes ámbitos e 
cuxas historias merecen ser 
coñecidas e postas en valor. 

“Un fogar sen libros é 
coma un corpo sen alma”

Marco Tulio Cicerón

"En Exipto as bibliotecas 
foron chamadas o tesouro 
dos remedios da alma: de 
feito, curáronse da 
ignorancia, a máis perigosa 
das enfermidades e a orixe 
de todas as demais". 

Jackes Benigne Bossuet.



+ 3 anos Prelectores

A avoa e Ibi van 
xuntas á cidade. Ibi 
ve o mundo enteiro e 
a avoa... só ve a Ibi. 
Un emotivo álbum 
ilustrado sobre o 
vencello entre unha 
avoa e a súa neta.

Unha mañá de agosto os 
animais do bosque deciden 
facer unha carreira de sacos. É 
unha competición tan 
importante que o souberon os 
animais de todas as partes do 
mundo. Os participantes son: 
a pulga, a chicharra, a ra, o 
coello branco e o canguro. Os 
corredores póñense en marcha, 
pero todos fan trampa. ¡Que 
escándalo!

ADOPTAR UN DINOSUARIO

A CARREIRA DE SACOS

PORQUE TE QUERO MOITO

+ 5 anos Primeiros Lectores

O malévolo Doutor Malévolo 
converteu a SuperMax, o mellor 
defensor da xustiza, nunha 
pataca.  O que non conta o 
Doutor Malvado é que a 
SuperMax, non é ningún 
tubérculo. É Super Potato!

SUPER PATACA

EL PEQUEÑO DRAGÓN COCO
Colección

 Únete a este rato 
intelixente no seu 
paseo polo bosque e 
descubre o que pasa 
cando ve cara a cara 
cun búho, unha 
serpe e un galo 
famento.

O GRÚFALO

Unha historia de amor e 
descubrimento do talento. 
Alejandro vive nunha cidade triste 
e gris e o seu destino é acabar 
traballando na fábrica, como o seu 
pai e a maioría dos habitantes. 
Pero un día un circo viaxante 
chega á cidade e con ela a luz e a 
esperanza dun futuro mellor.

MELODÍA EN LA CIUDAD

É unha aventura trepidante 
protagonizada por animais, 
inzada de música e humor, que 
afonda nos valores da amizade, a 
solidariedade e o respecto. Todos 
os animais da faga coñecían as 
extravagancias de RaMona, a ra 
máis mona do lugar, unha 
afouta artista da camufaxe que 
non quería nin casar nin levar os 
ovos á lagoa como o resto das 
ras. 

CHOIVA DE RAS

+ 8 anos Xa leo ben

¿Algunha vez soñaches que 
durmes no medio da 
natureza? Desperta e 
descobre un caleidoscopio de 
cores con dez dos ecosistemas 
máis impresionantes do 
mundo. Entra na escuridade 
da noite, chea de criaturas que 
viven nas sombras e saltan á 
luz do día, onde o calor do sol 
dá enerxía a todo tipo de seres 
vivos.

ILUMINATURALEZA

Ale quere unha mascota: un can, 
un gato, unha galiña, un elefante 
... Pero os seus pais non queren 
animais na casa.
Un día, a moza atopa un ovo 
xigante no parque e cóllea a 
casa, coida e faiteo. Cando o ovo 
se rompe ...

Coco, Matilde e Óscar reciben 
novas sorprendentes: 
segundo a profecía, o mundo 
acabará nos próximos días. 
Xunto a Oraculín, Coco e os 
seus amigos emprenderán 
unha perigosa viaxe cara ao 
templo prohibido para 
aprender máis sobre a 
profecía e revelar outro 
misterio.
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