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TÍTULO: El bosque de los desaparecidos 
AUTORA: Joan Manuel Gisbert 

EDITORIAL: Edelvives 
 

     Jacobo é un leñador ao que o rei lle 
encarga averiguar que se oculta detrás 
duns misteriosos sucesos que ocurren nun 
bosque maldito… 

TÍTULO: La canción de Ariadna 
AUTORA: Irene Rodríguez 

EDITORIAL: Glénat 
     

     Ariadna é unha princesa dun pequeno 
reino da Antiga Grecia. Un día, cando o 
seu pai lle anuncia o seu comproiso ma-
trimonial, ela decide escapar co seu ama-
do.  

     TÍTULO: Hop Frog 
AUTORA: Edgar Allan Poe 

EDITORIAL: OQO 
 

     Un rei ao que lle gustaban as bromas 
pesadas pensou en burlarse do seu bufón e 
fíxolle beber viño, a pesar de que sabía que o 
volvía tolo. 

TÍTULO: El tesoro de Troya 
AUTORA: Olaf Fritshe 
EDITORIAL: Macmillan 

     

     Para Albert, Lily e Magnus comeza unha 
nova aventura ao final do túnel secreto. Esta 
vez os tres amigos queren desenterrar nada 
menos que o tesouro de Troya!! 

TÍTULO: A nai do heroe 
AUTORA: Roberto Malo 

EDITORIAL: Vicens Vives.  
 

     Divertidísimo album no que os verdadeiros 
heroes son as nais. 

TÍTULO: De Arquímedes a Einstein : los diez 
experimentos más bellos de la física  

AUTOR: Nanuel Lozano Leyva 
EDITORIAL: Debate 

 

     No ano 2002 realizouse unha enquisa acerca 
dos experimentos que con menos medios mate-
riais conseguiron unir beleza e intelixencia! 

TÍTULO: Na punta do pé 
AUTOR: Mercedes Prieto 

Montse Rivera 
EDITORIAL: Kalandraka 

 

     Un libro-CD-DVD co que aprender can-
cións e xogos tradicionais dun xeito moi di-
vertido. 

TÍTULO: La cocina de la salud 
AUTOR : Valentín Fuster 

Ferrán Adriá 
EDITORIAL : Planeta 

 

     Como ter unha alimentación san e disfru-
tar comendo á vez. Parece difícil? Neste libro 
atoparás como consegulio dunha maneira 
amena e divertida. 

TÍTULO: Ser padres. Educar y afrontar los 
conflictos cotidianos en la infancia 

AUTOR: Diego Macià Antón 
EDITORIAL: Pirámide 

 

     Principios e estratexias que contribúen a 
mellorar o clima familiar e a facilitar un bo 
desenrolo persoal dos fillos/as. 

TÍTULO: A praia dos afogados 
AUTOR: Domingo Villar 
EDITORIAL: Galaxia 

 

     Apaixonante novela de intriga que mer-
gulla ao lector no mundo da Galicia mariñei-
ra, desde os areais das Rías Baixas á paisaxe 
urbana e as tabernas da cidade de Vigo. 

Para mergullarte, o mar 
e... os libros! 
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TÍTULO: O paseo de Rosalía      
AUTORA: Pat Hutchins 
EDITORIAL: Kalandraka 

 

     O paseo da galiña Rosalía e o axexo dun 
raposo que a persegue sen que ela se decate 
do perigo. 
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TÍTULO: A familia C 
AUTOR : Pep Bruno 

AUTORA: EDITORIAL: Kalandraka 
 

     Esta singular familia namorada do mun-
do do circo, convirte actividades como prepa-
rar o almorzo ou facer a mochila para o cole 
nunha chea de trepidantes aventuras. 

TÍTULO: Con la cabeza en otra parte 
AUTOR: André Bouchard 

EDITORIAL: Combel 
 

     Un álbum ilustrado que nos conta con 
moita gracia como esta vida tan atareada 
que levan os adultos ás veces pode facer-
lles perder a cabeza..., − literalmente. 

TÍTULO: Tucho Despistes 
AUTOR: Ana Santiso 
EDITORIAL: Xerais 

  

     “Cando non perde a chaqueta 
non sabe onde deixou a bicicleta.” Así di 
miña nai. 

TÍTULO: Un mundo de mamás 
AUTORA: Marta Gómez Mata 

EDITORIAL: Comanegra 
 

     Album ilustrado que nos propón unha 
marabillosa viaxe polas diferentes mamás do 
mundo. Todo un catálogo de tenrura. 

TÍTULO: Zoo 
AUTORA: Suzy Lee 

EDITORIAL: Los cuatro azules 
 

     Descubre un zoo fascinante no que  
pode acontecer calquera cousa ... 

TÍTULO: O soldadiño de chumbo 
AUTOR: Hans Christian Andersen 

EDITORIAL: Galaxia 
 

     Unha historia que vai máis aló do amor e 
que agora viaxa dende o cine á literatura para 
sorprendernos unha vez máis. Inclúe DVD 
coa curtametraxe. 

TÍTULO: ¿Puedes verme? Los animales se  
camuflan 

AUTOR: Monika Lange 
EDITORIAL:Juventud 

 

    Descubrirás sorprendentes segredos dos 
animais que viven nos bosques. 

TÍTULO: O medo de Mo 
AUTOR: Xosé A. Neira Cruz 

EDITORIAL: MacMillan 
 

     Mo é unha bruxiña moi pequea que ten 
terribles pesadelos. Coa axuda de Violeta com-
probará que o mellor é enfrontarse a eses 
medos e non agocharse. 

TÍTULO : Mefi, Sata e Demi 
AUTOR : Mercedes Neuschäfer Carlón 

EDITORIAL : Kalandraka 

 

     No centro dunha fraga alzábase un 
castelo tenebroso. O seu dono, un 
estraño e aveso personaxe, vivia alí cos 
seus fillos. 

TÍTULO : Contos para nenos que  
dormen deseguida 

AUTOR : David Pintor 
Carlos López 

EDITORIAL : Kalandraka 
 

     Conto para antes de durmir, e non 
como aquel tan longo que, cando o 
acababas de contar, xa era a hora de ir 
á escola. 

TÍTULO : Al final 
AUTOR : Silvia Nanclares 

EDITORIAL : Kókinos 
 

     Cando un esquece as chaves da casa 
pódenlle suceder dúas cousas: quedarse 
aburrido na porta ou emprender unha 
viaxe apasionante. Que farías ti?  

TÍTULO : Astro, valiente explorador! 
AUTOR : Javier Olivares 

EDITORIAL : Factoría K de libros 
 

     Pode un explorador espacial vivir aínda 
coa súa mamá? E ter que volver antes da 
cea? Astro está decidido a ser un famoso 
pioneiro do cosmo. 

TÍTULO : La escuela secreta de Nasreen 
AUTOR : Jeannette Winter 
EDITORIAL : Juventud 

 

     En Afganistán, as nenas tiñan 
prohibido ir á escola e as mulleres tiñan 
prohibido saír da súa casa sen ir cun 
home. 

TÍTULO: A casa máis animada do mundo 
AUTOR: Cristina Sáez Cazallas 
EDITORIAL: Bahía Edicións 

 

     Esta é a historia da casa encantada que está 
debaixo do ceo e enriba do mar. Nela viven gatos 
que fuxen do queixo, mouchos que toman o 
sol ... 


