
 

  
   

Cómics - Manga 

The legend of Zelda. Ocarina of time 1 
Akira Himekawa 

Link vive no bosque Kokiri ata que o seu mentor, 
a Gran Árbore deku, envíalle ao mundo exterior 
antes de morrer. O mozo aventureiro debe 
atopar á princesa Zelda, que lle falará da 
Trifuerza e da ocarina do tempo. 

The legend of Zelda. Ocarina of time 2 
Akira Himekawa  
 
Kokiri converteuse na única esperanza do 
reino de Hyrule para desbaratar os plans do 
malvado Ganondorf. Armado coa Esperanza 
Mestra, deberá impedir que a Trifuerza caia en 
mans do malvado rei escuro para evitar que 
suma en tebras o seu belo reino natal. 
 

The legend of Zelda. Ocarina of time 3 
Akira Himekawa 
 
Link está a buscar a Navi, a pequena fada que 
o acompañou na súa loita para salvar Hyrule. 
Pero por culpa de Skull Kid e da máscara que o 
posuíu, o noso novo heroe acaba na cidade de 
Términa, que está a piques de desaparecer… 
salvo que Link poida evitalo! 

Astérix en Italia 
R. Goscinny y A. Uderzo    
                  
Estamos no ano 50 antes de Xesucristo. 
Toda a Galia está ocupada polos romanos. 
Toda? Non! Unha aldea poboada por 
irredutibles galos resiste, aínda e como 
sempre, ao invasor. E a vida non é fácil para 
as guarnicións de lexionarios romanos nos 
reducidos campamentos de Babaorum, 
Aquarium, Laudanum e Petibonum. O 
presente volume recolle o inédito, "o nunca 
visto" de Astérix no noso país. 

Pokémon Rubí y Zafiro 1 
H. Kusaka y S. Yamamoto 
 
Comeza unha nova saga ambientada no mundo 
de Pokémon Rubí e Zafiro! Os dous 
protagonistas propuxéronse un ambicioso reto: 
Rubí pretende gañar os Concursos Pokémon da 
rexión e zafiro, vencer a todos os Líderes de 
Ximnasio! 

Pokémon Rubí y Zafiro 2  
H. Kusaka y S. Yamamoto  
 
Rubí está disposto a todo para cumprir o seu 
soño de gañar todos os concursos, pero antes 
deberá superar o maior obstáculo: o seu pai 
Norman, un orgulloso Líder de Ximnasio! Por 
sumarche, Zafiro tentando desbaratar os 
plans do sinistro Equipo Aqua. 

Pokémon Rubí y Zafiro 3 
H. Kusaka y S. Yamamoto 

As dúas organizacións criminais, o Equipo Aqua 
e o Equipo Magma, asócianse para alcanzar os 
seus sinistros obxectivos! Rubí e Zafiro 
reencóntranse, pero a súa amizade cambaléase 
tras a súa feroz discusión. Serán capaces de 
reconciliarse e combater xuntos o grave mal 
que que arrasa Hoenn? 

Pokémon Rubí y Zafiro 4 
H. Kusaka y S. Yamamoto  

PERO RUBÍ E ZARIFO ESTÁN DISPOSTOS Ao 
que SEXA POR SALVAR HOENN! O que 
comezou como unha aposta máis ou menos 
amigable entre dous mozos moi competitivos 
terminou converténdose nun enfrontamento 
contra os terribles posuidores do Curmá 
Vermello e Prisma Azul 
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