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                   Vive experencias de mundos diferentes                                          

                                                                    Le o mundo!! 

   
 

Tódolos portos se chaman 
Helena 

JOAN BARRIL. Xerais 

 

Todo ben 
 

MANUEL RIVAS. Xerais 

 

Ariadna 
 

XOSÉ MIRANDA. Xerais 

Unha novela sobre a Europa dos 
ríos. Unha viaxe na que se 
producirá o nacemento do amor, 
o espellismo do heroísmo e a 
presenza da música como 
elemento de unión de todas as 
paisaxes da alma. 

Unha historia que se move en 
“serie negra”, cunha singular  
ubicación no Brasil e coa 
corrupción no fútbol e na política 
como coordenadas temáticas 
principais. 

Unha viaxe turística de quince 
días dende Europa nun  foguete 
interplanetari  cambiará a vida da 
protagonista. Unha novela de 
aventuras e intriga permanente. 
Unha viaxe tamén na procura da 
felicidade dos seres humanos. 

 

  

ISTO
 É PA

R
IS. P

A
T
IT
O
 E
D
IT
O
R
IA
L

 

A viaxe do ser 
MANUEL P. DE LIS. Xerais 

 

 

Cita en Fisterra 
LUIS REI NÚÑEZ.Xerais 

 

Un  viaxeiro realiza a subida polo 
Ser, un río que nace na serra dos 
Ancares. Descubrirá a beleza da 
fraga e tamén os perigos que 
poñerán a proba a súa 
capacidade de resistencia. 

Un coro de voces composto por 
emigrantes, músicos, escritores, 
fotógrafos, xentes do común, 
posibilitan coñecer un monllo de 
historias, sucedidos e biografías. 
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50 ideas para viajar y desplazarte de 
forma más ecológica. 

 

SIÂM BERRY. Blume 

Unha proposta práctica que trata 
de sensibilizar  sobre o cambio 
climático. Para iso ofrécense 
solucións ecolóxicas que xiran en 
torno aos hábitos máis comúns que
adoptamos á hora de viaxar. 

 

Non te esquezas 

de coller o teu 
caderno de viaxe.   
 
Recolle nas súas 
páxinas as túas 
impresións,  datas, 
os destinos que 
visitas, debuxos do 
que ves … 
  
Porque a viaxe é 
tamén unha forma 
de escribir a vida!! 

Unha bici como medio de locomoción, 
libreta e un rotulador como medio de expresión, 
e un bo café como incentivo para c
son os fíos condutores deste libro de artista. 
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desplazarte de 
 

Tokyo blues 
 
HARUKI MURAKAMI. Tusquets 
 

 

Viajes y otros viajes
 
ANTONIO TABUCCHI

que trata 
o cambio 
récense 

que xiran en 
torno aos hábitos máis comúns que 

A acción desenvólvese no 
Tokyo de finais dos anos 
sesenta, momento no que os 
estudantes xaponeses estaban 
involucrados en protestas contra 
a orde establecida. 
 

Na lectura destas páxinas 
descubrimos que
importa é relacionar os lugares 
coa xente. Ir e demorarse. 
Descubrir, xunto á súa beleza, a 

diversidade do mundo

Compostela.  
 

DAVID RUBÍN. Kalandraka 

A gran viaxe do señor M
GILLES TIBO

LUC MELANSON
 

Unha bici como medio de locomoción, unha 
e un rotulador como medio de expresión, 

e un bo café como incentivo para cada paseo, 
íos condutores deste libro de artista.  

Na estación, o Señor M. mercou  
un billete, só de ida, para
calquera sitio. 
a importancia 
cousas e o sufrimento alleo das 
vítimas das gu
 

Todo listo almirante,

 para a grande viaxe

                                

 

Viajes y otros viajes 

ANTONIO TABUCCHI. Anagrama 

Na lectura destas páxinas 
descubrimos que o que máis 

relacionar os lugares 
coa xente. Ir e demorarse. 
Descubrir, xunto á súa beleza, a 

diversidade do mundo. 

 

 

A gran viaxe do señor M. 
GILLES TIBO 

LUC MELANSON. Kalandraca 

Na estación, o Señor M. mercou   
, só de ida, para 

calquera sitio. Na viaxe descubre  
importancia das pequenas 

e o sufrimento alleo das 
guerras. 

Todo listo almirante, 

para a grande viaxe!  

                                MANUEL RIVAS 


