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POESÍA
Herba de namorar
María do Cebreiro

Galaxia

Escolma de 
poemas...“aqueles 
poemas que 
salvaría se só 
puidese escoller
eses”.

Atlas
Alba Cid

Galaxia

Poemas e fotografías
para percorrer os 
cinco continentes.

.
MÚSICA

Immersión
Guadi Galego

Once cancións, 
sete linguas: 
galego, castelán, 
euskera, catalán, 
occitano…

Penúltimas 
tendencias
Carlos Negro

Xerais

Non agardes máis: 
entra nun universo 
onde non todo vai
ser fashion & cool & 
chic & sexy.

Fábrica de luz
A banda da loba

Este é o seu 2º 
álbum. Os seus
temas están 
baseados en 
poemas de Xela
Arias, Manuel María, 
Celia Parra, Rosalía 
de Castro…

Contrapunto
Tanxugueiras

Un disco de dez 
temas narrados a 
través das letras 
que as 
pandereiteiras
mantiveron vivas 
ata hoxe.



Guía para xoves 
maniáticos
Aidan MacFarleann

Xerais 

Un libro que recolle a 
respostas destes 
autores supervendas
ás preguntas reais 
formuladas polos
adolescentes...

NARRATIVA

Harry Potter
J.K. Rowling

Galaxia

A colección de Harry 
Potter está publicada 
en galego por 
Galaxia. Se che gusta 
a fantasía e a 
aventura, anímate a 
comezar a ler esta 
serie de éxito 
mundial.

Os corpos 
invisibles
Emma Pedreira

Xerais 

L. C. é unha rapaza
de 15 anos que 
traballa desde os 8
nunha fábrica téxtil
de Londres en
plena Revolución
Industrial como 
nena escrava.

Sherlock Holmes. O 
signo dos catro
A. Conan Doyle

Galaxia

Os misterios do máis
sonado dos detectives 
están todos 
traducidos ao galego. 
Comeza a 
investigación...

Reo
Xesús Fraga

Galaxia

A historia dun rapaz 
calquera dun barrio 
calquera. Pero Reo 
é, ademais, o rei
dos grafittis na
cidade...

Corazón de
chocolate. Un
misterio para
Tintimán
Jaureguizar

Xerais

Tintimán, un rapaz
de dezaseis anos
algo insolente, ten
a paixón de
investigar. Santiago
de Compostela é
un lugar arriscado...



Unha estrela no 
vento
Ledicia Costas

Xerais

Miguel Foz, un
estudante dun
instituto vigués, 
comproba como o seu 
mundo se derruba. 
Reina e Abel 
aprenderanlle a ver a 
vida dun xeito distinto.

A chamada da selva
Jack London

Xerais

Unha epopea vivida 
na aventura dun can, 
Buck, que ten que 
comezar unha vida 
rexida pola loita pola
existencia. Buck 
sentirá a chamada do 
seu irmán salvaxe. 
Un clásico que 
cómpre ler.

CÓMIC

A filla de 
Vercinxetórix
Conrad e  Ferri. 

Salvat

A protagonista é unha  

rapaza de nome 

Adrenalina. Está 

acompañada por 

Astérix e Obélix, e  

doutros dous

adolescentes, Selfix e 

Blinix.

A viaxe culinaria 
de Kukinhas
Elisa Kukinhas

Xerias

Unha fascinante 

viaxe gastronómica

arredor do mundo 

con receitas doadas 

de facer.

Equipo de Dinamización da Lingua Galega
IES Ramón Cabanillas

Tam, anémona de 
río
Aldara Álvarez

Un día Tam recibe 

un convite por email 

para unha cea de 

antigos alumnos. 

Hevin o seu amor 

platónico tamén irá. 

Conseguirá Tam

sentirse ben consigo 

mesma e vencer as 

súas inseguridades?

RECEITAS

Dragal (serie)
Elena Gallego Abad

Xerais

Dragal , o dragón
galego, é unha serie 
que triunfa entre a 
rapazada lectora.
Misterio, aventuras, 
acción!


