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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

Rosalía feminista
Helena González

Xerais

Unha escolma para 
ler a Rosalía en 
clave feminista. 
Recomendable!

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.



A sombra cazadora
Suso de Toro

Xerais 

Dous irmáns viven co 
seu pai nunha casa 
totalmente arredados 
do mundo exterior. 
Fóra hai unha 
ameaza para todos 
eles que só o seu pai 
coñece.

NARRATIVA

Ámote Leo A. 
(triloxía)
Rosa Aneiros

Xerais

Catro amigos e unha
gran viaxe de remate 
de estudos. Este era o 
plan de Leo ao
rematar os estudos
universitarios. Pero 
todo se esfarela… E 
viaxar soa? 

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.

Frankenstein ou o 
Prometeo Moderno
Mary Shelley

Aria Editorial

Aventuras, intriga e 
reflexións filosóficas.
Unha viaxe fascinante 
que comeza cando o 
capitán
Walton rescata das 
augas do Ártico a 
Victor Frankenstein.

Reo
Xesús Fraga

Galaxia

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

Kafka e a
boneca viaxeira
Jordi Sierra i
Fabra

Galaxia

Un libro que
xunta a Kafka e
a historia dunha
moneca...



ENSAIO
Pandemia!
Slajov Zizek

Galaxia

Os efectos da crise
desatada pola
pandemia de
coronavirus, tanto nas
mentes como no
sistema
socioeconómico. Unha
reflexión sobre a
necesidade de
repensar a sociedade.

FahrenHeit451
Ray Bradbury

Xerais

Fahrenheit 451 é a 
temperatura á cal un
libro arde. Os libros
están prohibidos e G. 
Montag, bombeiro, 
pertence ao 
Departamento do 
Lume, que persegue 
os disidentes que se 
atreven a 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

Fariña 
(banda deseñada)
Luis Bustos/
Nacho Carretero

Xerais

A crónica do 
narcotráfico en 
Galicia en banda 
deseñada.

RECEITAS

Mulleres que
(nos) fan pensar

África López Souto

Galaxia

Fala de mulleres
próximas pero 
descoñecidas: dunha
oceanógrafa, Ángeles
Alvariño, da primeira 
almiranta, Sabela
Barreto, da primeira 
farmacéutica....

CIENCIA FICCIÓN

NOVELA GRÁFICA


