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                      Cómics 

 
Keroro 1. Mine Yoshizaki      
 
Alerta vermella! Os alieníxenas atacan 
a Terra… e ninguén está a salvo dos 
keronese! O sarxento Keroro, 
comandante da forza de ataque, ha 
perdidfo o contacto co seu planeta natal 
e escóndese no seo da familia Hinata… Empeza a 
comediua máis divertida do manga actual, un dos éxitos 
indiscutibles de Xapón dos últimos anos. 
                     
                                                            
 
 

 
Keroro 2. Mine Yoshizaki 
 
Alerta vermella! Os alieníxenas atacan 
a Terra… e non deixarán monicreque 
con cabeza! Empeza un novo curso 
para a familia Hinata, e para Fuyuki 
non é fácil compaxinar os estudos co 
control da temible ra Keroro, que 
planifica un ataque a gran escala… pero as cousas 
complícanse máis cando un batallón de novas ras 
extraterrestres aparece por todas partes. Continúa a 
divertida saga do sarxento Keroro, o estratego militar 
máis desatroso do planeta Pokopén! 
 

Yo-Kai Watch 1. Noriyuki Konishi 

Nathan Adams é un estudante de quinto 
de primaria normal e corrente. Un día, 
mentres pasa por unha arboleda, atópase 
co Yo-kai mordomo Whisper, que lle 
entrega o “Yo-kai Watch”, un estraño 
reloxo co que pode ver aos Yo-kai. A 
partir de entón, Nathan irase facendo 
amigo deles conforme resolve os seus problemas. 

Yo-Kai Watch 2. Noriyuki Konishi 

A vida de Nathan cambiou de súpeto 
cando o Yo-kai mordomo Whisper 
entregoulle o Yo-kai Watch, un estraño 
reloxo que lle permite ver aos Yo-kai 
que nos rodean… e facerse os seus 
amigos! Agora a vida de Nate está 
chea de aventuras, diversión, e novos amigos Yo- kai! 

El profesor Layton y sus divertidos 
misterios 1. Naoki Sakura 
 
Desentraña os enigmas máis complexos e 
os misterios máis ocultos coa axuda da 
brillante mente do profesor Layton… e 
grandes doses de humor! 
 

El profesor Layton y sus divertidos 
misterios 2. Naoki Sakura 
 
 O profesor Layton é, ante todo, un 
cabaleiro inglés, e está disposto a usar 
os seus considerables dotes deductivas 
para resolver os casos e misterios máis 
sorprendentes. 

Piruetas. Tillie Walden 
 
Durante dez anos, a patinaxe artística o foi todo para Tillie Walden. Era unha peza crave da súa 
identidade, un refuxio seguro onde desconectar da tensión do colexio, o bullying e a familia. Co 
paso do tempo, comezou o instituto, interesouse pola arte e namorouse da que sería a súa noiva, 
e empezou a cuestionarse como encaixaba o pechado mundo da patinaxe artística co resto da 
súa vida. Nesta emotiva e cativadora memoria gráfica, a gañadora de dous premios Ignatz Tillie 
Walden capta á perfección o que é facerse maior, saír do armario e aceptar deixar atrás todo o 
que un adoitaba ser. 

Sailor Moon 1. Pretty Guardian 

Sailor Moon é un auténtico clásico 
moderno do manga: a serie que 
revolucionou o xénero das magical girls, 
protagonizada por un grupo de mozas que 
loitan polo amor e a xustiza con traxes de 
mariñeiro. 

Sailor Moon 4. Pretty Guardian 

Sailor Moon é un auténtico clásico 
moderno do manga: a serie que 
revolucionou o xénero das magical 
girls, protagonizada por un grupo de 
mozas que loitan polo amor e a xustiza 
con traxes de mariñeiro. 
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