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S O camiño é longo.
Ás veces vai dereito; ás veces, 

torto…
Ä veces vas alegre, aás veces pesa.

A Mindi non lle gustan os bicos. Nin 
sequera un pouco, a pesar de 

recibilos. Esa pode ser a razón de que 
non os dea. Quizais si ou quizais non.

Dous osiños, 
irmá e irmán, 

asomáronse ao 
mundo. Naceran 

durante o 
inverno, baixo a 
neve que cubría 

a súa cova 
quentiña...

 Selva é un libro 
visual que narra o 
 divertido paseo, 

cheo de 
inesperados 

achados,  dun 
neno por unha 

paraxe de 
exuberante 
vexetación 

O coello, a toupa, o teixugo. Todos 
estes animais viven baixo terra. 

Algúns só no inverno, algúns todo o 
ano. Os animais son coma a xente: 

teñen diferentes preferencias e 
necesidades.

Neste libro descubrirás como 
funciona o teu corpo . Guiarante as 
xemelgas Elisa e Jimena Fernández 
de la Vega , as primeiras doutoras 
que estudaron sen ocultar que eran 

mulleres .

Lea pasa as tardes dos 
venres co seu avó, que 

é porteiro dun 
edificio. Unha 

profesión en perigo de 
extinción! O baixo do 

avó parécelle moi 
aburrido, agás polo 

patio de luces, ao que 
lle está 

terminantemente 
prohibido saír. 

durante os tres actos que 
forman esta obra 

coñecerán n a historia de 
Dorotea Bárcena, a 

mestra, actriz, 
dramaturga e muller 

brava, 
que traballou moito e moi 
duro por facer o que máis 

quería: teatro. 



Matthew y Marilla Cuthbert son dous 
irmáns que precisan axuda na súa 

granxa Tellas Verdes, solicitan adoptar 
un neno dun orfanato. Por erro é 

enviada  unha niñA rubia e  con pencas, 
de once anos, chamada Anne Shirley

Zackarina vivía cos seus pais nunha casa á 
beira do mar. A casa era pequena, aínda 

que o mar era enorme. E no mar pódese un 
bañar, polo menos no verán. E xa era 
verán, un verán cálido e solleiro. E 

Zackarina queríase bañar.

A aparición dun mozo 
inconsciente nunha 

reserva de aves a noite 
do Samaín coincide 

cunha serie de 
fenómenos estraños que 

se empezan a dar na 
vila. Os despoxos de 

paxaro aparecen polos 
camiños, escóitanse 

chíos arrepiantes e hai 
cortes de luz 

inexplicables.. 

Poesía en voz 
adolescente: 
Espertei nun 

mundo distinto, 
pero eu era a 
mesma. Por 

primeira vez podía 
sentir o paradoxo 

dun soño.

Debut literario de Arundhati Roy en 
1997, agora verquido ao galego, é a 

historia de tres xeracións da familia Ipe, 
marcadapolo amor prohibido e a morte.

Xulia é xornalista e acaba de separarse, 
polo que regresa a Galicia co seu fillo 

Sebas. O rapaz ten dez anos e está 
convencido de que a avoa Luz é o deus 

Thor porque nunca se separa do seu 
martelo.

Aproveitemos os 
días de vacacións 
para cociñar en 
familia, doces e 
lambetadas de 
todo o mundo.

Paula Chaves e o 
seu grupo 

Pauliña fan un 
disco de ritmos 

variados para que 
a xente non deixe 
de bailar, brincar 
e berrar, grazas á 

forza que ela 
trnsmite en cada 

peza.


