MÁIS SUXESTIÓNS PARA O VERÁN

DAUVILLIER, Loïc, La vuelta al mundo en 80 días, SM
Loïc Dauvillier é o autor deste cómic baseado na famosa obra de Verne.

ENZESBERGER, Hans, ¿Dónde has estado Robert?, Siruela
Unha viaxe polo tempo e a historia protagonizada por Robert ao que lle chega con ver unha
imaxe para introducirse na escena que contempla. Así viaxará por diferentes países e épocas:
a guerra dos Trinta Anos, a Alemaña nazi, a revolución rusa...

HERGÉ, Tintín. El secreto del unicornio & El tesoro de Rackham el Rojo,
Juventud
Dúas aventuras máis dun dos reporteiros máis famosos da historia do cómic.

JAEGER, Sabine e SCHULZ, Hermann, ¡Que rico! Todo lo que hay que
saber sobre comida, Siruela.
Por que é perigoso o sobrepeso? Cantas clases de mazás hai? Que son os transxénicos? Estas e
moitas máis preguntas e as súas respostas atoparalas neste libro.

NESMANN, Philippe e CHOUX, Nathalie, Todas as respostas ás preguntas
que nunca te fixeches, Factoría K de Libros.
Un libro para coñecer os inventos que contribuíron a mellorar a nosa vida, os motivos polos
que se lembran datas importantes, etc..

PARDO, Antón, As marabillas de Galicia contadas aos rapaces, Lóstrego
Un repaso polas marabillas galaicas naturais, históricas e etnográficas.

TRONDHEIM, Lewis e GARCÍA, Sergio, Como facer un cómic, Factoría K
de Libros.
Como construír unha páxina, a composición das viñetas, os tipos de planos... Todo o necesario
para aprender a facer un cómic.

VANDER ZEE, RUTH/ INNOCENTI, Robert, A historia de Erika,
Kalandraka.
A tráxica historia de Erika, unha supervivente do holocausto nazi.
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Unha mañá de San Xoan
atopei a fror das ágoas,
dend'aquela levo en min
unha mágoa de arelanzas.
LOIS AMADO CARBALLO
Es una hermosa noche de verano.
tienen las altas casas
abiertos los balcones
del viejo pueblo a la anchurosa plaza.
ANTONIO MACHADO
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CARRE, Héctor, Febre, Xerais.
Os mineiros furtivos do Barbanza xuntábanse para sacar gramo a gramo o preciado
wolframio. Unha novela que che permitirá coñecer a historia do wolframio da
Galicia dos anos 40.

COLLIN, Suzan, Los juegos del hambre, RBA
Xa é a hora de que os xogos comecen... Susan Collins é a autora desta novela
distópica que recentemente vén de ser levada ao cine.

CASTRO, Francisco, Chamádeme Simbad, Editorial Galaxia
O avó de Paulo padece alzhéimer e adoita esquecerse de todo, mesmo ás veces do
nome do seu neto ao que chama Simbad. Pero Paulo/Simbad e o seu avó non
esquecen o amor que os une.

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín, As fronteiras do medo, Rodeira.

DOIG, Ivan, Una temporada para silvar, Libros del
Asteroide.
Paul Milliron lembra o sucedido durante o curso 19091910, cando el contaba
trece anos e seu pai decidiu contratar a unha ama de chaves que tiña posto un
anuncio no xornal co seguinte texto: “No cocina, pero tampoco muerde”.

Seis relatos de terror para pasalo de medo... co medo.

FRABETTI, Carlo, Maldita física, SM.
Alicia chora desconsoladamente nun parque porque lle acaban de encargar a
elaboración dun traballo para a clase e pensa que non o poderá facer nunha fin de
semana... Pero, de repente aparéceselle un ananiño que porta un libro máxico que lle
permitirá coñecer a personaxes coma Arquímedes, Newton ou Einstein.

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín, Fantasmas de luz, Xerais.
Damián ten 53 anos e traballa como operador de cabina nun cine. Un día queda
sen emprego e a partir disto a súa vida e a da súa dona experimentarán unha
transformación insólita que os leva a volverse invisibles.

GALLEGO ABAD, Elena, Dragal III. A fraternidade do dragón,
Xerais.
Os membros da Fraternidade de Dragal xa iniciaron o seu regreso para cumprir o
xuramento de sangue feito polos seus devanceiros.

FERNÁNDEZVIDAL, Sonia, Quantic love, La Galera.
Laila vén de conseguir un traballo no CERN, un importante centro de
investigación científica. Alí coñecerá a Alessio e Brian.

NUCCI, Giovanni, La historia de Ulises, Siruela.
Se aínda non coñeces as aventuras de Ulises, atoparás neste libro unha boa forma de
achegarte a elas.

TWAIN, Mark, Las aventuras de Huckelberry Finn, Anaya
(Colección “Tus libros”)
Huck é o mellor amigo de Tom Sawyer, cuxas aventuras moitos de vós vides de ler.

NOZIÈRE, Jean Paul, Cabeza de pelouro, Galaxia.
A historia de Aicha, unha rapaza alxeriana que vive nunha vila francesa.

