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Título: O segredo do novicio 

Autor: Andrés García Vilariño 

Editorial: Xerais 

A acción comeza a noite do 
22 de xuño do 1809 na pa-
rroquia de Soandres. Daque-
la, Galicia padecía a invasión 
das tropas napoleónicas. 
Tucho, un anano de Pedrou-
zos, pérdese e, por casuali-
dade, chega ó mosteiro de 
Soandres, onde se refuxia 
para pasar a noite.  

O principiño vive nun peque-

no asteroide acompañado de 

tres volcáns e dunha flor algo 

caprichosa. Esta comeza a darlle 

problemas que lle fará  sentir 

unha gran soidade. Por iso deci-

de emprender camiño na procura 

dun amigo. 

Título: O Principiño 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry 

Editorial: Galaxia 

Valentín Paz Andrade naceu en 1898 en Lérez, 

Pontevedra e finou en Vigo 1987. Estudou Dereito en 

Santiago onde iniciou a súa aproximación ao galeguis-

mo. 

Colabora en revistas como Grial, Outeiro ou O En-
sino e nos seus artigos aborda temas de lingua e lite-

ratura. 

Poeta da Xeración de 1925. Algunhas das súas 

obras son: Pranto matricial (1955), Sementeira do ven-
to (1968), Cen chaves de sombra (1979), Cartafo 

(1986), Galicia como tarea (1959), A galeguidade na 
obra de Guimarães Rosa (1978) e Castelao na luz e na 
sombra (1982). 

Como promotor dos estudios económicos en Galicia, 

publicou numerosas obras sobre o mundo da pesca e a 

actividade económica en Galicia. 



 

Un gato feroz quere comer 
ao pitiño Cocoricó. Éste fará 
un trato con el para poder 
salvar a súa vida. Pero os tra-
tos hainos que cumprir sem-
pre se non queremos proble-
mas…  

Título:   Cocoricó 
Autoras: Marisa Núñez & Helga Bansch 

Editorial: OQO  
 
 
Un can mais un gato falan idio-
mas distintos pero saben xogar 
xuntos, enfadarse, separase, 
atoparse, botarse de menos e… 
volver a xogar. 

Título: Un can e un gato  

Autoras: Paula Carbonell & Chené Gómez 

Editorial: OQO  
 

  “Rebeca, que che gustaría   
ser?   Gustaríame ser un peixe 
para esoitar o silencio e nadar 
libre no mar. Peixe, que che 
gustaría ser?...” 

Título: Que che gustaría ser?  

Autora: Arianna Papini 

Editorial: Kalandraka 

Luisiño é un neno coma outro, ao que lle pasa o mes-
mo que a todos cando esperta pola mañá, cando se lava, 
cando almorza, cando atende os consellos dos seus pais 
e se vai á escola coma cada día... pero, no camiño vaise 
atopar con algo que pode cambiar a súa vida. 

Título: O neno que tiña medo 

dos robots 

Autor: Miguel Vázquez Freire 

Editorial: Rodeira 

Título: Honorato, o rato namorado 

Autor: Antonio García Teijeiro 

Editorial: Xerais 

Honorato é un rato 
poeta  e namorado da Lúa. 
A Honorato  gústanlle as 
palabras, e as pinta de co-
res: utiliza a cor verde pa-
ra falar dos campos, a azul 
para falar  

Título: Corazón de pedra 
Autor: Agustín Fernández Paz 

Editorial: Oxford 

Todos os nenos teñen 
un animal preferido, os de 
Brenda son os dragóns.No 
verán, Brenda e mais os 
seus pais viaxan a unha 
casa rural nun bosque. Alí 
nace unha antiga historia 
sobre un dragón... 

Título: A min que me importa! 

Autor: Concha Blanco 
Editorial: Bruño 

Ás veces, aos maiores nin-
guén os pode entender. O 
outro día, a miña avoa che-
gou a casa, dixo que estaba 
morta e sentouse nunha 
cadeira. Xa...! Deben pensar 
que somos tontos! Como ía 
estar morta, se falaba e 
todo? O meu nome é María 
e estas cousas déixanme 
moi estrañada, pero, como 
digo eu ... A min que me 
importa!. 


