
 

 

 

 

 

El libro de los enigmas de 
Sherlock Holmes 

Editorial Grijalbo 

Adiviñas, quebracabezas, pasatem-

pos,… ata 150 enigmas recreados como 

se se tratase dunha conversa entre Sher-

lock Holmes e o  doctor Watson. Horas 

de diversión mentras entrenamos o 

noso cerebro.  

Los dioses egipcios  

explicados a mi hijo 

Editorial Paidos Ibérica 

Cunha mestura de humor e rigor, o exip-

tólogo Pascal Vernus descifra o mundo 

dos xeroglíficos  e devolve á antiga 

civilización do  Nilo toda a súa maxia. 

Bandada 

Editorial Kalandraka 

A obra gañadora do V Premio 

Internacional Compostelán de 

Álbum Ilustrado, maxistral dende 

o punto de vista da técnica artísti-

ca, é unha fermosa metáfora sobre 

a historia da humanidade.  

Cereza Guinda 

Editorial Edelvives 

Cereza Sullivan é unha devorado-

ra de libros, aínda que non se lle 

dan tan ben as persoas. Na clase  

séntese insignificante, ata que 

atopa  a Guinda, un can abando-

nado que lle dará a forza para 

enfrontarse aos seus medos. 

El autobús de Rosa 

Barbara Fiore Editora 

En 1955 a señora Parks negouse  a 

obedecer ao chófer dun autobús 

público, que quería obrigala a 

ceder o seu asento a unha persoa 

de raza branca 

El libro de los enigmas 
y tesoros del mundo 

M. Bradley 

Todos os anos seguen descubríndose 

tesouros perdidos e atopando novos 

enigmas. Con este libro poderás unirte 

aos maiores exploradores do mundo 

nunha búsqueda que percorre todo o 

planeta. 

Inventos que  

cambiaron el mundo 

Descobre neste alucinante libro 

en tres dimensións  os maiores 

inventos e descubrimentos da 

Humanidade. 

http://www.edelvives.com/novedades/literatura


Malos tempos para os fantasmas 

 

 

 Historias increíbles 2 

Cinco historias épicas de aventurei-
ros en entornos extremos: a alta mon-
taña, o mar, os polos, as terras inex-
ploradas ou  o aire. 

¡Para revivir a emoción das grandes 
fazañas! 

La trastienda de Batibaleno 

P.D. Baccalario 

Nun pequeno pobo de Escocia, existe 

un establecemento que custodia singu-

lares e antiquísimos obxectos máxicos. 

Desde séculos, sete familias túrnanse 

para administrar o negocio . Pero axiña 

empezarán a suceder cousas extrañas...  

 

Xa pasaron os anos e Darrel mais as  

súas amigas teñen que decidir que farán 

cando deixen Torres de Malory 

Último curso en Torres 
de Malory 

Enid Blyton 

El dragón del hielo 

George R.R. Martin 

Adara é unha nena rara, unha nena do 

inverno. Naceu  na peor xeada que se 

recorda e o  frío quedou para sempre 

con ela. É fácil vela soa pasear polos 

campos xeados... 

Quantic love  

Sonia Fernández 

 Laila enfróntase ao maior misterio que 

existe: cómo decidir entre dous amores. 

Por un lado, Alessio, un atractivo xor-

nalista; e, por outro, Brian, un cerebral 

científico que oculta un gran segredo. 

Cando Marta cumpre once anos, a súa 

familia abandona a vila onde residían e 

trasládase a vivir na cidade. Alugan 

unha casa antiga e espazosa, sobre a 

que circulan rumores inquietantes. 

Unha vez instalados na nova vivenda, 

comezan a se producir misteriosos 

sucesos... 

Agustín Fernández Paz 

Miguel Strogff 

Jules Verne 

Un clásico da literatura universal para 

que os máis novos gocen coa xeografía 

de Rusia e Liberia e vivan en tensión 

as aventuras e desventuras do heroe 

Bandeiras negras 

Ana Mª Galego Gen 

Coñeceremos as aventuras da pe-

quena esclava Providence que se 

converterá no mariñeiro Chris e 

que navegará baixo as bandeiras 

dos piratas de máis sona. 

1001 juegos de inte-
ligencia para toda la 
familia 

Exercicios de memoria, encrucilla-
dos, problemas matemáticos, xogos 
de letras e enigmas para mellorar o 
rendemento cerebral de maneira 
divertida. 

Os peixes de cores 

A. García Teijeiro 

Uli está farto de que seu pai sempre 
lle diga o mesmo cada vez que ten un 
pensamento que o ilusiona: “Ti aínda 
cres nos peixes de cores!. Pensa que 
ten que demostrarlle a seu pai que hai 
algo máis que o diñeiro, o traballo e 
os negocios... 

Ajedrez para jóve-
nes 

Pablo Aguilera 

O autor presenta, nunha lin-
guaxe especialmente dirixida 
aos nenos, os fundamentos 
indispensables que son necesa-
rios para chegar a ser un xoga-
dor competente. 
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Volve o libro dos récords con 
novas e alucinantes fazañas: 
animais espectaculares, récords 
deportivos, coleccións incríbles, 
curiosidades do espazo... 


