
XOSÉ TOMÁS. 
Nómades. 
Ed Galaxia 
As mulleres de NÓMADES 
son persoas que o arriscan 
todo para cruzar o mar polo 
futuro dos seus fillos... 

ÁLVARO CUNQUEIRO . 
Merlín e familia. 
Ed. Galaxia. 
 O libro fundacional da narra-
tiva de Cunqueiro, poboado 
de personaxes inverosímiles 
pero absolutamente verdadei-
ros cos que a invención do 
seu autor chega a cotas pro-
dixiosas.  

ANTONIO REIGOSA 
Trece noites, trece lúas. 
Ed Xerais. 
Para percorrer este tempo 
mítico que vai desde o 25 
de decembro, suposta data 
de nacemento de Xesús, 
ata o 6 de xaneiro, día do 
seu bautismo, outra forma 
de nacemento  

MANUEL RIVAS 
O máis estraño. 
Ed. Xerais 
Colección de contos nos que 
inclúen algúns dos relatos 
que acadaron identidade fóra 
dos libros, como A lingua 
das bolboretas e outros que 
aínda non viran  a luz. 

AGUSTÍN FERNÁNDEZ 
PAZ 
Fantasmas de luz. 
Ed Xerais. 
Desde hai trinta e cinco anos, 
Damián traballa como opera-
dor de cabina no mellor cine 
da cidade.  
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Xoán G.  
O Apalpador e a cas-
taña máxica.  
Ed. Biblos 
Este ano O Apalpador 
traerá agasallos a 
todos os galegos, co-
mo todos os anos, 
mais tamén traerá 
outra cousa...   

AGUSTÍN FERNÁNDEZ 
PAZ. 
A pastalería de dona Reme-
dios.  
Ed Edebé 
A pastelaría de dona Re-
medios é a máis famosa 
de toda a cidade. Pero o 
último xoves de cada 
mes... 

ARIANNA PAPINI  
 Que che gustaría ser?  
Ed. Kalandraka 
Rebeca soña con ser un 
peixe, ao peixe gustaría-
lle ser unha curuxa, esta 
admira as cualidades do 
crocodilo…   

CARREI-
RO&CARREIRO 
A familia caravana 
Ed. do Cumio 
A  f a m i -
lia Caravana é unha 
compañía de xente 
de todo o mundo que 
convive no Run-Run 
C i r c u s . 
circo. 
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XOÁN BABARRO.  
A tea de araña que 
todo o apaña. 
Ed. Edebé 
A tea de araña que todo 
apaña capturou sucesi-
vamente: unha bolbore-
ta, unha cascuda, un 
gran tabán, un cervo 
voante, ... 

Mª JOSÉ RICO. 
Los poemas de Vera. 
Ed. Edebé 
Un libro de poesía 
para pequenos lecto-
res. 
 

JOAN CARLES 
GIRBÉS APARISI  
 Un día atarefado  
Ed. Xerais 
Coa festa de aniver-
sario os pequenos 
aprenden os núme-
ros e con Unha ex-
cursión redonda, as 
formas xeométri-
cas... 

ROBERTO MEZ-
QUITA&ALEJAN
DRO GALINDO. 
A vella na botella 
Ed OQO 

Unha bruxa de pelo roxo, farta das 
queixas da súa veciña, decide un día 
lanzarlle un meigallo terrible e ence-
r r a l a  n u n h a  b o t e l l a : 
Carne de burro, carne de can, 
que te leve o furacán!  

GIANNI RODARI 
 Contos por teléfono. 
Ed KAlandraka. 
70 relatos con imaxina-
ción adobiados de 
sentido do humor e 
s u r r e a l i s m o .  
 

ANXO FARIÑA  
 A chave da Atlántida .  
Ed Xerais. 
Novela de ciencia ficción 
na que a un ritmo moi 
vivo se mesturan os mitos 
dunha civilización antiga 
coas posibilidades ofreci-
das polas biotecnoloxías e 
a robótica do futuro.  MANUEL LOREN-

ZO GONZÁLEZ . 
Unha pantasma no 
colexio. 
Ed. Edebé 
Cando Andrés Miranda 
queda encerrado no 
colexio, apenas é capaz 
de imaxinar todas as 
aventuras que lle to-
cará vivir  

MIRANDA& 
REIGOSA 
Contos de parvos e 
pillos. 
Ed. Xerais 
Relatos orais que se 
distinguen doutros 
porque sempre hai un 
protagonista e un 
antagonista. 

FINA CASALDERREY 
Un cabalo de lume. 
Ed Baía 
En Liciaga, pequeno e 
antigo país bañado en 
parte por un grande océa-
no, reside o señor Paco, 
un vello mestre de esco-
la ... 

CRISTINA SAÉZ. 
ALMUDENA APARI-
CIO 
A casa máis animada 
do mundo. 
Ed. Baía. 
Esta é a historia da casa 
encantada que está de-
baixo do ceo e enriba do 
mar. Nela viven gatos que 
foxen do queixo ... 
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PASQUAL ALAPONT 
E MONTSE ESPA-
ÑOL RODIÉ  
 O caderno laranxa de 
Morgana  
Ed. Xerais 
Serie protagonizada por 
Morgana, unha nena de 
once anos que borda 
simpatía a moreas.  

PABLO ALBO  
 O ano que os pitos per-
deron a cabeza  
Ed Kalandraka 
Disparatada e surrealista 
aventura de zombis pro-
tagonizada pola comuni-
dade avícola dunha vila 
imaxinaria ... 


