
CONSORCIO editorial GALEGO 



LECTURAS VERÁN 2021 (de 3 a 7 anos) 

Texto: MARÍA CANOSA 

Ilustración: ANDREA 
ESTÉVEZ 

Xénero: ÁLBUM ILUSTRADO 

Temas: CONFINAMENTO, 
LIBERDADE, PACIENCIA 

Prezo: 14€ 

QUERO SAÍR! QUERO SAÍR! 
EDICIÓNS EMBORA 

SOÑOS 
ALVARELLOS EDITORA 

FACER DEDO 
KALANDRAKA 

Texto: GUILHERME KARSTEN 

Tradución: X. BALLESTEROS 

Xénero: CONTO 

Temas: IGUALDADE, HUMOR 

Prezo: 15€ 

  María Canosa crea este texto para axudar aos 
nenos a entender o confinamento e a gozar na casa, 
pero tamén a sentirse libres coma paxaros.  

Nova proposta  para xogar coas palabras e voar 
coas imaxes: un álbum ilustrado composto todo 
el de palíndromos, esas palabras que igual se len 
ao dereito que ao revés.  

OS BOLECHAS BUSCAN UN 
CAMALEÓN 
BOLANDA 

Texto: PEPE CARREIRO 

Ilustración: PEPE CARREIRO 

Xénero: BANDA DESEÑADA 

Temas: AVENTURAS 

Prezo: 7,00€ 

 

Texto: PERE TOBARUELA 

Ilustración: VÍCTOR 
BOULLÓN 

Xénero: ÁLBUM ILUSTRADO 

Temas: IMAXINACIÓN, 
INTERACCIÓN, XOGO 

Prezo: 14,00€ 

Un divertido conto rimado e acumulativo que 
transcorre sobre rodas. Unhas rodas que non resultan 
robustas abondo para soportar o peso de tantos e tan 
dispares e rocambolescos compañeiros de viaxe.  

Texto: TÁNDEM SECEDA 

Ilustradora: ESTER GARCÍA 

Xénero: DIVULGACIÓN 

Temas: FAUNA, ADIVIÑAS 

Prezo: 14€ 

QUEN SON? EUROPA 
KALANDRAKA 

Oso, lobo, cisne… os ‘Pequechos’ desta serie 
preséntanse e dannos pistas para que adiviñemos a 
que especie pertencen. As ilustracións, realistas e 
de gran detallismo e expresividade, acompañan 
este xogo para achegar os nenos e as nenas á   
fauna salvaxe do territorio continental.  

AS VIAXES DE TARTARUGA 
E FORMIGA 
EDICIÓNS FERVENZA 

Texto e Ilustración: 
PATRICIA GALLEGO 

Xénero: CONTO ILUSTRADO 

Temas: IMAXINACIÓN,VIAXES 

Prezo: 15,00€ 

Composto de dous contos onde as protagonistas, 
Tartaruga e Formiga descubrirán os perigos e 
aventuras que se agochan na natureza e as  
impresionantes e diferentes culturas que podes 
descubrir sen moverte de casa.  

Anselmo é un veciño dos Bolechas que perdeu a 
Medulio, o seu camaleón. O problema é que os 
camaleóns cambian de cor para camuflarse, así que 
atopalo non vai ser doado. Van ter que aguzar a 
imaxinación…  



LECTURAS VERÁN 2021 (de 7 A 9 anos) 

Texto: CONCHA BLANCO 

Ilustración: LAURA ROMERO 

Xénero: POESÍA 

Temas: BIOGRAFÍA, INCLUSIÓN 

Prezo: 13,00€ 

FEMININO SINGULAR, EN 
PLURAL 
BAÍA EDICIÓNS 

Texto e Ilustración:        
DANI VIEITEZ e IRIA IGLESIAS 

Xénero: DIVULGACIÓN 

Temas: COCIÑA SAUDABLE. 

Prezo: 17,00€ 

GRANDES RECEITAS DO 
RAPOSO RUFO 
EDICIÓNS EMBORA 

VIAXES E VAGANCIAS DE M.P 
FUNDACIÓN MANUEL MARÍA 

Texto: MANUEL MARÍA 

Xénero: NARRATIVA 

Temas: HISTORIA, LENDAS, 
IDENTIDADE 

Prezo: 9,00€ 

ASTRO RATO E LAMPADIÑA Nº4 
O PLANETA PEPERETE 
EL PATITO EDITORIAL 

Texto e Ilustración:      
FERMÍN SOLIS 

Xénero: BANDA DESEÑADA 

Temas: AVENTURAS, CIENCIA 
FICCIÓN 

Prezo: 12,00€ 

GAZAFELLOS 
AIRA EDITORIAL 

Texto e Ilustración:  

FONSO BARREIRO (FON) 

Xénero: BANDA DESEÑADA 

Temas: FASTASÍA, AVENTURAS. 

Prezo: 15,00€ 
 

NUBE BRANCA E O 
PINGÜÍN VALENTÍN 
BAÍA EDICIÓNS 

Ao poboado de Nube Branca chegou dende moi 
lonxe un pingüín de nome Valentín. Devecía por 
voar, pero por máis que axitaba as súas ás non era 
quen de facelo. Coa axuda das súas novas 
amigas... pensas que o conseguirá?  

Texto: PABLO NOGUEIRA 

Ilustración: MANUEL UHÍA 

Xénero: NARRATIVA 

Temas: ESTIMULACIÓN DA 
LINGUAXE ORAL 

Prezo: 13€ 

Unha vez máis Astro Rato ten que actuar para 
desfacer unha inxustiza : os habitantes do planeta 
Peperete ven a súa existencia - e a colleita de 
garapiñadas - ameazada polas pillaxes dun fato de 
bandidos , o grupo de supermalfeitores coñecido 
en todo a galaxia como Os 4 Molestos .  

Neste libro encontrarás unha serie de poemas 
biográficos dedicados a mulleres galegas singulares , 
que fixeron cousas moi importantes pero que foron 
ocultadas e silenciadas ao longo da historia , tamén 
outros nos que recorda as mulleres anónimas , as 
máis próximas a nós.  

O principal cometido é achegar aos nenos e as 
nenas á cocina para involucralos na elaboración 
dos pratos que, de seguro, despois comerán con 
máis gusto buscado conciencialos da importancia 
dunha alimentación sa e equilibrada. 

Neste volume Manuel de Paderna bótase a camiñar 
de novo e visita as sete cidades do Reino de Galiza e 
mais Pontevedra. A través de fermosas historias, 
vainos descubrir a orixe sorprendente dos seus 
elementos máis emblemáticos... E aínda le ha 
quedar tempo para visitar o trasmundo,  

Quen che contou que os gazafellos non existen ? 
Abofé que existen ! E son ben graciosos e 
extravagantes. Descubre que aventuras lles pasaron 
a Mauro e Tiago cando coñeceron a Fede e todo       
o seu mundo se revolucionou.  



LECTURAS VERÁN 2021 (+ 10  ANOS) 

Texto: STEVE TASANE 

Traducción: CARLOS ACEVEDO 

Xénero: NARRATIVA 

Temas: REFUXIADOS 

Prezo: 13,00€ 

EU SON A 
FAKTORÍA K 

Autora e Ilustracdora:              
XULIA PISÓN 

Xénero: BANDA DESEÑADA 

Temas: MAR, CONTAMINACIÓN 

Prezo: 10,00€ 

MICRO ALGAS                        
O MAR DE ARDORA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

AXENTE X.99 
KALANDRAKA 

Texto: GIANNI RODARI 

Ilustración: FEDERICO DELICADO 

Xénero: NARRATIVA 

Temas: HUMOR, AVENTURAS 

Prezo: 14,00€ 

TREBELLOS. LUME NO CEO 
BAÍA EDICIÓNS 

Texto: PERE TOBARUELA 

Ilustración: VÍCTOR BOULLÓN 

Xénero: NARRATIVA 

Temas: INTRIGA, ACCIÓN, 
CIENCIAFICCIÓN 

Prezo: 12,00€ 

Dentro de cen anos. A Terra vive momentos 
convulsos desde hai tempo, habitada por seres con 
poderes especiais e sen escrúpulos que loitan por 
controlar o planeta.  

VISITANTES DA ESTRELA 
VERMELLA 
CONTOS ESTRAÑOS EDITORA 

Texto: TOMÁS G. AHOLA 

Ilustración: IAGO TORRES 

Xénero: NARRATIVA 

Temas: CIENCIA FICCIÓN 

Prezo: 12,00€ 

O LIBRO DO CLIMA 
CATRO VENTOS  
EDITORA 

Texto e Gráfico:          
ESTHER GONSTALLA 

Xénero: DIVULGACIÓN 

Temas: CAMBIO CLIMÁTICO, 
ECOLOXÍA 

Prezo: 22,50€ 

Dril e Gat viven no Val, que é un lugar pequeno pero 
confortábeL onde non hai guerras e odo o mundo 
colabora no sustento dos demais.  
Porén, algo terríbel acontece e de súpeto acaban   
nun lugar inmenso e estraño que chaman a Terra.  

As fantásticas aventuras de quen fora gardián do 
radiofaro do asteroide X.99. Historias para deleitarse 
coa palabra e cos xogos lingüísticos, co humor e co 
enxeño. Mundos e encontros fascinantes movidos    
pola curiosidade o desexo de amizade, coa          
excusa de exercitar a imaxinación.  

O diario de «A» non fala de festas de cumpreanos en 
familia, senón de nenos nun campo de refuxiados 
que recollen migallas de pan na lama. Sobreviven na 
miseria, pero non renuncian aos seus soños.  

 Nesta nova aventura , Spirulina e os seus amigos 
axudarán o pobo dos mareel , cuxa vida está 
ameazada pola vertedura de residuos tóxicos e a 
contaminación das augas que habitan desde hai 
xeracións E FARANO TRABALLANDO EN EQUIPO !!  

Esta obra fala do clima e do CO2, do ser humano 
como axente climático e dos efectos a escala 
mundial, mais tamén presenta solucións e   
propostas de actuación para o día o día.  



LECTURAS VERÁN 2021 Outras propostas 

O ESPAZO DE FORA 
BAÍA EDICIÓNS 

Texto: MARTÍN SODOMKA 

Tradución: MARÍA 
REIMÓNDEZ 

Xénero: DIVULGACIÓN 

Temas: CIENCIA FICCIÓN, 
FÍSICA CUÁNTICA 

Prezo: 18,00€ 

O QUINTO EN CUESTIÓN 
FAKTORÍA K 

MADIALEVA 
AIRA EDITORIAL 

Texto e Ilustración:         
ANA MOREIRAS 

Xénero: NOVELA GRÁFICA 

Temas: XÉNERO, HISTORIA 

Prezo: 19,95€ 

Os misterios da Física contemporánea e das 
posibilidades de viaxar a outra dimensión, combinan 
neste libro a atractiva e perigosa aventura que viven 
Lucy, Ure e Kogy cos coñecementos actuais sobre as 
posibilidades de viaxar a outro mundo e a outro 
tempo.  

Texto: ROBERTSON DAVIES 

Traducción: ALEJANDRO TOVAR 

Xénero: NARRATIVA 

Temas: HUMOR, AZAR 

Prezo: 18€ 

Narra a historia dun home racional que descobre no 
máxico un aspecto máis da realidade. Una reflexión 
sobre o destino, o azar e o paso do tempo.  

MOCIÑAS 
LAIOVENTO 

Texto: LOUISA MAY ALCOTT 

Traducción: ROCÍO VIEITEZ 

Xénero: NARRATIVA 

Temas: AFOUTEZA, FAMILIA 

Prezo: 24,95€ 

Un libro do XIX onde nos asinan a undiade da 
familia , o valor do esforzo , a sobrevivir á morte e a 
soidade , a loita constante ante as adversidades 
diarias que todos temos , a agardar e desesperar,    
a aceptar e a perder. 

Quen foron as mulleres galegas que cosían a roupa 
que conquistou o mundo? Unha novela gráfica sobre 
as voces baixas da nosa historia recente. Madialeva 
é o primeiro tñitulo da colección "Mulleres 
Ilustradoras" que propón banda deseñada con 
perspectiva de xénero.  

CONTRAHISTORIAS DE 
GALICIA 
EDICIÓNS EMBORA 

Texto: ANTONIO REIGOSA 

Ilustradora: RITA GUTIERREZ 

Xénero: NARRATIVA ILUSTRADA 

Temas: HISTORIA, RETRANCA 

Prezo: 23,50€ 

Este libro trae ao presente mediante textos breves, 
apoiados «contra» profusas e fermosas ilustracións, 
unha visión diferente ou dende outro punto de vista 
do noso pasado. Figuras e memorias dunha presada 
de personaxes secundarios, esquecidos e      
ignorados pola historia oficial.  

O DEREITO Á FELICIDADE 
CATRO VENTOS  
EDITORA 

Texto: JOSÉ MÚJICA e 
OUTROS 

Xénero: DIVULGACIÓN 

Temas: EMPATÍA, FELICIDADE 

Prezo: 14,50€ 

Na nosa sociedade capitalista onde todo se fai a 
correr e cun obxectivo, onde todo son dereitos e 
deberes, propóñennos reflexionar sobre o noso 
dereito a sermos felices, a desfrutar do camiño da 
vida e a vivir por un motivo.  


