
 
 

OS FILLOS DO MAR. Pedro Feijoo. EDIT. Xerais. 

PARA OS GRANDES 

Novela de aventuras e intriga, 
escrita con ton humorístico, a 
acción de Os fillos do mar 
condúcenos a través do Vigo de 
hoxe. Ao tempo, a trama cóbrese 
cun atractivo pano histórico que 
nos conduce ata a Batalla de 
Rande, e  deixa tamén os seus 
elos na Guerra Civil española e 
nos tempos do nazismo alemán. 

Dolores Redondo Meira, unha 
autora navarra de ascendencia 
galega, constrúe en O gardián 
invisible, a súa segunda 
novela, un thriller orixinalísimo 
onde se mestura a 
investigación policial e 
científica co suspense e coa 
mitoloxía das lendas navarras. 

O GARDIÁN INVISIBLE. Dolores Redondo. EDIT. Destino. 

Un enigma oculto durante 
más de setenta años. Un 
barco lleno de misterios. No 
te podrás bajar… aunque 
quieras. Agosto de 1939. 
Un enorme trasatlántico 
llamado Valkirie aparece 
flotando a la deriva en el 
Océano Atlántico.  

 

EL ÚLTIMO PASAJERO. Manel Loureiro. EDIT. Planeta. 

PARA TODOS 

Marcopola era una illa 
aillada no medio do océano 
que se aburría moito; ata 
que unha mañá ao espertar, 
descubriu na beira da súa 
praia un extraño obxecto... 
que será?.. para que 
servirá? 

 

MARCOPOLA. Jacobo Fdez. Serrano. EDIT. Xerais. 

Hay lugares donde tienes 
que entretener a tus hijos, y 
donde desgraciadamente 
todo  el mundo termina 
optando por los socorridos 
videojuegos. Pero si quieres 
ser un poco más consciente 
y responsable, existen unos 
“juegos de mente” para 
niños que son una 
maravilla; se llaman 
Abremente. 

COL. ABREMENTES. EDIT. Catapulta. 

A NENA E O GRILO NUN BARQUIÑO. Magín Blanco. EDIT. Fol. 

Trata do primeiro conto que 
edita FOL MÚSICA, un libro 
de 60 páxinas "decorado 
con fermosas ilustracións a 
cargo de Leandro Lamas y 
aderezado con estimulantes 
actividades creativas e 
interactivas para os nenos, 
para que poidan pintar, 
escribir e debuxar o seu 
propio libro". BIBLIOTECA ESCOLAR 
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CARAMBA. Marie L. Gay. EDIT. Lata de sal. 

PARA PEQUENIÑOS 

Todos os gatos voan. Pero 
Caramba non sabía voar. A 
súa mellor amiga Portia 
tampouco, pero ela era una 
porquiña, e as porquiñas 
non voan, claro. Caramba 
non desexaba outra cousa 
na vida: quería voar coma 
os seus curmáns e amigos. 

A súa espléndida cabeleira 
converteuse nunha cabeza 
pelada. Pero Nicomedes, 
que non ten un pelo de 
tonto, empeza a plantexarse 
inxeniosas alternativas a 
súa prematura calvicie. A 
grandes males, grandes 
remedios. 

NICOMEDES. Pinto&Chinto. EDIT. Kalandraka. 

Con este divertido libro dos 
colexiños o neno aprenderá 
primeiros conceptos: as 
cores, os números, as 
formas, os opostos, que 
animais viven na granxa, na 
fraga, na selva, na sabana, 
nos polos... Tamén atopará 
nel animais prehistóricos e 
raros, os seus personaxes 
de conto favoritos e moitos 
máis temas do seu interese. 

 

O GRAN LIBRO DOS COLEXIÑOS. Ilust. Avi. EDIT. SM/Xerme. 

PRIMEIROS LECTORES 

O libro está protagonizado 
por unha pequena e feliz 
pintora chamada Sabela. 
Cos seus soños e a súa 
alma xenerosa camiña polo 
mundo dando un pouco de 
luz nun tempo de maldade e 
escuridade. 

 

A NENA Á QUE NON DEIXABAN SER FELIZ. M. Ángel Alonso. 

EDIT. Nova Galicia ed. 

Antigos pobos da nosa 
Historia crían que as 
cegoñas procuraban 
benestar e felicidade aló 
onde se asentaban. As 
cegoñas desta historia 
sempre aniñaron nunha vila 
do Norte, no tellado do seu 
campanario. Por que aquel 
ano os seus habitantes lles 
destruíron o niño?... 

UN FOGAR PARA ESTRELA. Ánxeles Ferrer. EDIT. Everest. 

A PARTIR DOS 8 ANOS 

“Mondragó” es una nueva 
colección de la editorial 
Everest para lectores de 6 a 
9 años, protagonizados por 
Cale y Mondragó, 
ambientados en un mundo 
fantástico donde cada 
persona tiene su propio 
dragón, un dragón que 
reciben al cumplir los 11 
años. 

MONDRAGÓ. Ana Galán. EDIT. Everest. 

DESDE UNHA ESTRELA DISTANTE. Ag. Fdez.Paz. EDIT. Xerais. 

Unha tarde, Daniela sube 
ao faiado para explorar o 
que hai nel. Abre un vello 
baúl cheo de libros e leva o 
susto máis grande da súa 
vida. Do interior do baúl sae 
un rato, decidido a falar con 
ela en diferentes idiomas. 
Un rato que tamén pode 
transformarse nun esquío, 
nun mono, nun gato…  

A PARTIR DOS 10 ANOS 

La vida a los 12 años puede 
ser bastante difícil: tu madre 
te castiga sin razón, tu 
mejor amiga se enfada 
contigo, te enamoras de un 
chico que no te conviene... 
Por eso he patentado este 
manual, que te ayudará a 
sobrevivir en los malos 
momentos. 

75 CONSEJOS PARA SOBREVIVIR EN EL CAMPAMENTO.            

María Frisa. EDIT. Alfaguara. 

NA SENDA DA SERPE ALADA. X. Babarro. EDIT. Everest. 

Chrystyan, despois de estar 
atrapado na torre e saír 
vitorioso, continúa coa 
normalidade das ocupacións 
cotiás, pero sen esquecer 
as ensinanzas que lle 
transmite Bosco, o vello 
mago. 


