
 
Última obra deste autor

monfortino sobre as
revolucións francesa e

rusa e as súas
dramáticas

consecuencias.

Novela gráfica. Sara
cóntalle ao seu neto como

foi perseguida por ser
xudía e como o neno ao
que todos rexeitaban se

converteu no seu salvador
e mellor amigo.

Jon Bécquer, detective de
obras de arte que está de

vacacións Ribeira Sacra, toma
a peito descubrir que hai de

certo na lenda dos nove aneis
de Santo Estevo.

 

Poemario de Adrián
Maceda, poeta de

Escairón galardoado co
XIII Premio de Poesía

Antonio Gala

Versos dun presente puro
e esperanzado que tenden

pontes interxeracionais,
entre pasado e futuro.

Neta, filla e nai recreando
un mundo rural.

Novela gráfica que adapta a
novela de Berta Dávila con

guión ilustrado de Pablo
Prado.

A Peregrina é a perla
máis famosa de todos os
tempos. Coñeceremos a

súa viaxe desde o
reinado de Felipe II ata a

actualidade

Unha chamada á
mobilización ecoloxista,

feminista e creativa a
través da historia de dúas

amigas que nunca se
mentiran ata que chega o

primeiro segredo.



Receitas para achegar
a nen@s s á cociña e

involucralos na
elaboración de pratos

sans e equilibrados
de forma divertida e

deliciosa 

Historia que recoñece o
papel d@s fill@s durante a
pandemia do COVID-19  e o

orgullos@s que nos
sentimos deles

 A felicidade é a capacidade de
saborear o que te rodea cada
día. E a infancia é o momento

de construír unha
personalidade sa e feliz.

Unha historia de
aventuras musicais

desde a igualdade de
xénero, o respecto á

diversidade e ao valor
cultural.

Fátimah e a súa familia
emprenden unha viaxe alén
do mar, na que descobren

que as fronteiras máis
difícilespoden estar feitas de
algo tan fráxil como o papel.

XIV Premio Castelao de cómic
Infantil e Xuvenil 2019.

“Hola, me llamo Uxío. ¿Y tú?”
Así nos invita este neno rubio e

traste a entrar no seu cómic
para compartir as súas historias

Leopoldo é o
monstro máis

pequeno da clase;
sempre está a

aguantar e por iso
non lle gusta nada ir

ao colexio.

Os Minimortos son unha
cuadrilla de nenos moi

diferentes a ti: son nenos de
ultratumba. Agardan polos
seus pais no Outro Barrio,
onde teñen liberdade para

facer o que lles pete. 

Cando Lucía cumpliu tres anos,
agasalláronna cun freixo.

Visítao todas as semanas co seu
mellor amigo Álex, un neno

cego, e xuntos descobren coa
mesma intensidade un mundo
fascinante cheo de sensacións. 

LECTORES  AUTÓNOMOS (9 - 11 anos)

Dania Vitoria é unha nena de
once anos normal. Tamén é

unha nena Asperger.
Asperger? Vaia palabra tan
rara e tan mal entendida! 

 

Aventura na que atoparás
sangue, xuramentos e ata un
plan de rescate, pero tamén

amizade, compañeirismo,
traballo en equipo e mesmo

algo de amor (puaggg!) 

O primeiro libro de pequenos
relatos sobre 25 grandes

mulleres do deporte español
Construíndo igualdade a través

do deporte.

Por que teño que lavar as
manas? É o coronavirus o
peos virus que existe? Hai

bacterias masculinas e
femininas? A que virus

venceu a ciencia?

Lady Bubble comeza unha
nova vida en Rovaniemi,

unha preciosa vila de
Laponia, e os problemas non
tardan en petarlle na porta 

Historia de esperanza, valor e
determinación. Esta é a

verdadeira historia de Greta
Thunberg, e a de moitos outros

nen@s de todo o mundo. 

LECTORES  EXPERTOS (12 – 14 anos)

Despois de recibir unha
misteriosa mensaxe, Niko
descobre unha casa que

nunca vira. A resolu-ción dun
enigma permitiralle  entrar
nun novo e estraño mundo.

No reino de Cornucopia  vive
o terrorífico Ickabog aínda

que tod@s @s nen@s
pensaban que era invención

dos pais para que se
portaran ben.

Buscar unha adolescente
captada por una seita e
entregar o pago dunha

chantaxe son os dous novos
casos que Berta Mir ten que

afrontar no mesmo día.




