
A neta do señor Linh de Philippe Claudel
Rinoceronte Editora(2010)

Unha fría mañá de novembro,tras unha penosa viaxe en barco, o
señor Linh chega a un país que podería ser Francia, onde non
coñece a ninguén e non entende a ninguén porque non fala o seu
idioma.O señor Linh fuxe dunha guerra que lle arrebatou todo
menos á súa neta, un bebé chamado Sang Diu. Instalado nu piso de
acollida o señor Linh só se preocupa por ela, a súa única razón de
existir ata que coñece ao señor Bark, un home forte e afable. Un
afecto espontáneo medra entre estes dous solitarios que , capaces de
entenderse en silencio, atópanse regularmente nun banco do parque.
Pero, unha mañá, os servizos sociais levan ao señor Linh a outra
casa que non está autorizado a abandonar. A coraxe e a determinación do ancián conducirán
a un inesperado desenlace.

O hobbit de J. R. R. Tolkien
Editorial Xerais 2007
Colección Fóra de xogo

Ao hobbit Bilbo Bulseiro gústalle a vida cómoda e tranquila do
seu burato–hobbit, onde almorza, merenda e cea varias veces ó
día. Pero a inesperada visita do mago Gandalf fai espertar no
seu interior o espírito aventureiro dos seus devanceiros. Deste
xeito ve trascadeada a súa vida cotiá e, sen saber moi ben como,
emprende unha longa viaxe con trece ananos barbudos en
dirección ás Montañas para recuperar un tesouro roubado polo
dragón Smaug, esquecido hai moito tempo.

A balada dos unicornios de Ledicia
Costas
Editorial Xerais, 2018
Premio Lazarillo 2017

A Escola de Artefactos e Oficios acolle os mozos e mozas
máis brillantes. Son capaces de crear casas motorizadas,
sombreiros voadores e outras proezas abraiantes.Ágata
McLeod é unha das mellores alumnas, pero hai moitas cousas
que descoñece da institución... e do seu pasado. A inventora
terá que viaxar á orixe do mundo nunha travesía ateigada de
aventuras e perigos.Fantasía e ciencia mestúranse nunha loita sen cuartel que enfronta
corvos e unicornios.
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As lembranzas perdidas no lago Äntelvari de Xosé Duncan
Editorial Galaxia,2018
As lembranzas son a equipaxe que imos reunindo ao
longo das nosas vidas e a peaxe que entregamos cando cruzamos a
derradeira porta. Nas beiras do lago Antelväri vive un vello que non
quere lembrar, que desexa borrar as feridas infrinxidas polo percorrer
dos anos. Porén, a vida é un río de augas revoltas, que nos empurra até
a desembocadura da Morte. Ás veces, canto máis queremos fuxir,
maís caemos no pozo dos nosos medos. Para o vello Olavi o final está
marcado nas profundidades do lago, alí onde moran os seres de luz,
onde a aurora boreal mergulla as súas brillantes cores até fundilas coa
escuridade que vén de alén das estrelas.

Memoria do corpo de Xesús Rábade Paredes

Editorial Galaxia, 2018

Dentro de si mesmo, como debe de facer o poeta. É, sen
dúbida, o seu mellor logro. E a frase non é arriscada. Así o
sente o creador, que viaxa dende o barro por corpos e
iniciacións eróticas e camiños que, coma todos os periplos, nos
devolven ao punto de partida. Á palabra que funda o mundo.
Aos sons primeiros que nos explican. Un poeta espido. Unha
poética alicerzada na palabra. Cinco anos despois. E todo o
mundo aquí contado.

O segredo da vella librería de Xabier López López
Editorial Galaxia, 2018

O quiosco de prensa do señor Xerardo, a tenda de sombreiros de
dona Elisa, a pastelería de don León, a xastrería de monsieur
Didier, o estanco da señorita Violeta... Como todas as mañás, o
mociño Gustavo Esmorís disponse a percorrer a cidade coa súa
carretilla na idea de enchela de cartóns e papeis vellos para así
botar unha man na casa. Porén, aquela escura e fría mañá non
acaba sendo coma as outras: tras perderse nun labirinto de rúas
descoñecidas, o noso pequeno amigo atopa unha solitaria
librería e da man do peculiar señor Marmaduke, o seu dono,
descobre un monte de cousas (por non falar dunha terrible
conspiración). Abofé que a partir dese momento a súa vida non
volverá ser coma antes.

Dragonball 01 de Akira Turiyama

Editorial Planeta. 2018

Son Goku es un chico muy especial que, tras la muerte de
su abuelo, vive solo en el bosque. Posee una fuerza
prodigiosa y parece bastante satisfecho con su vida al aire
libre hasta que conoce a Bulma, una niña pija que está
buscando las Bolas de Dragón, siete esferas mágicas que,
una vez reunidas, pueden conceder cualquier deseo.
Casualmente, Goku posee una de ellas, la de cuatro
estrellas, por lo que a Bulma le cuesta un poco
convencerle de que se una a ella en su búsqueda.

Chove nos versos de Antonio García
Teijeiro

Editorial Xerais. 2004
"Chove nos versos" é un novo poemario de Antonio García
Teijeiro dirixido ao público infantil e xuvenil. Artellado
tematicamente arredor da idea da chuvia, a obra divídise en
catro apartados: "As choivas no calendario", "Chovendo
miudiño", "Chovendo a mares", e "Longa noite de chuvia",
unha homenaxe explícita a Celso Emilio Ferreiro. Versos

consonantes sobre pés clásicos, sonoridade baseada en aliteracións, metáforas luminosas
caracterizan este longo poemario onde o autor volve dialogar cos seus poetas máis amados:
dende Rosalía de Castro, Luis Pimentel, Celso Emilio Ferreiro a Nicolás Guillén.As pinturas
de Lázaro Enríquez, de trazo firme, expresan os múltiples matices da chuvia, metáfora
visual do paso do tempo, convertendo ao libro nun álbum poema, feito inédito ata agora na
edición infantil en galego.

Pituxa, a fantástica nena da caca de ouro (escrita por un
bolígrafo) de Marcos López Concepción
Editorial Galaxia. 2016
Pituxa é unha nena que adora o chocolate. Pero un día os seus pais non
llelo poden mercar porque, entre outras razóns , botáronos do seu
traballo e da súa casa. Tamén eles padecen a crise económica .
Ademais pai está enfermo, só contan coa axuda da xenerosa
anciá dona Isaura, unha ex-trapecista chea de sorpresas. A situación
semella non ter remedio, ata que un día, Pituxa fai unha caca de ouro.
Dende ese intre, terán que facer fronte á cobiza de quen quere sacar
beneficios deste insólito poder.


