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 GALEOKE. 

A MÚSICA QUE LEVAS DENTRO. 
Disco de  música de varios artistas. 

Publicado no ano 2011 pola editorial: Default 

constructor. 
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 LAS AVENTURAS DE TADEO JONES. 
Director:Enrique Gato  

Debido a unha fortuíta confusión, Tadeo, un albanel 

soñador, será tomado por un famoso arqueólogo e enviado 

a unha expedición a Perú. Coa axuda do seu fiel can Jeff, 

unha intrépida profesora, un loro mudo e un buscavidas, 

intentarán salvar a mítica Cidade Perdida dos Incas dunha 

malvada corporación de cazatesouros. 

ROSALIA PEQUENIÑA    
Uxía Senlle. 

Editorial: Galaxia. 

Rosalía pequeniña, pirata, poeta, aventureria ou fada. 

Rosalía pequeniña para cantar, para rir, para gozar ou 

bailar. Rosalía de Castro. Na voz de Uxía e na voz 

dunha lexión de cantadeiras e un nutrido grupo de 

músicos. 



 ZERALDA E O 

DRAGÓN  

Autor: Agustín Fernández Paz 

Editorial: Galaxia. 

Colección: Árbore. 

Un dragón, unha princesa e un 

bruxo nunha aventura 

marabillosa. 

 A VACA QUE PUXO UN OVO 
texto de Andy Cutbill e ilustracións de Russell Ayto. 

Unha vaca que quere facer algo diferente, para destacar 

entre as demais, e que pola súa simpatía e tristura é 

axudada polas súas amigas galiñas. Claro que a envexa 

non é boa conselleira e as súas "comadres" están seguras 

de que todo é unha gran mentira. 

 LOS PERFECTOS  
Autor: Rodrigo Muños Avia.  

Editorial: Galaxia  

Todas as familias do mundo teñen os seus defectos. Menos a 

miña, os meus pais non teñen defectos, as miñas irmáns 

tampouco; son todos sinxelamente perfectos. Eu non. 

Chámome Álex… 

OS SABUXOS ENTRAN NA CASA DO  

PÉ ESQUERDO 
Autor: Jaureguizar 

Editorial: Xerais 

Colección: Sopa de Letras 

 

 LA HIJA DEL ESTE de Clara Usón Vegas. 

Guapa, intelixente, extrovertida, Ana ten un gran futuro por 

diante. É a mellor alumna da súa promoción de mediciña 

en Belgrado e o orgullo do seu pai, o xeneral Ratko Mladic, 

a quen adora. Unha noite, de regreso dunha viaxe de fin de 

curso a Moscú e con tan so 23 anos, Ana Mladic colle a 

pistola predilecta do seu pai e toma unha decisión que 

marcará a vida da súa familia para sempre. 

ARDALÉN   
de Miguelanxo Prado, 

publicada en galego por El Patito.  

Sabela tomou unha decisión persoal: Quere saber a 

verdade do seu propio pasado. Non obstante, para 

logralo debe recorrer á memoria de Fidel, unha 

memoria que xa non é o que era e que ademais 

agacha canto non ten vontade de lembrar.  

NICOMEDES  
Editorial: Kalandraka 

Nicomedes tiña unha fermosa cabeleira. Pero, aos 

poucos, foi perdendo o pelo ata que quedou 

completamente calvo.Entón puxo unha perruca.  

E sucedeu que lle subiu un peiteador á cabeza… 

 GOLFIÑO E OS INVASORES 
Guión  e debuxos de Fausto. 

Editorial: El Patito Editorial. 

Xa están aquí! A humanidade aínda non o sabe, pero a invasión 

está en marcha! O que empeza sendo unha tranquila tarde no 

parque … 

 ONDINA 
Autor: Benjamin Lacombe. 

Editorial: Edelvives 

O cabaleiro Herr Hans de Ringstetten ten que atravesar un 

bosque como proba de valor, pero os seus pasos o conducen a 

lugares inesperados, onde … 

 O EMOCIONANTE DÍA DE PITI O CARACOL 
Autora: Sandrine Lhomme 

Editorial: Bahía 

O sol está a punto de saír e vai a comezar para Piti, o caracol, 

unha xornada chea de perigos e alucinantes aventuras. 

MÍSTER GORDON.  

UN BULLDOG COMELLÓN. 

Editorial: Edicións do Cumio. 

Pepe e Aarón Carreiro asinan esta 

nova colección infantil, COUSAS DE 

CANS, que promete converterse no 

seguinte éxito entre as nenas e 

nenos galegos. 


