
Unha moza audaz e por
veces morriñenta que
decide facer a súa vida e
ser ela mesma a dona de
si.

Conta as aventuras reais dos
grandes exploradores que
desafiaron obstáculos e perigos
para chegar a lugares remotos,
axudando así a configurar o noso
planeta

A novela fala do rei Artur antes de ser
o persoeiro de lenda que agora é.

August Pullman ten dez anos e
nunca foi á escola. Naceu cunha
deformidade facial severa e pasou
por moitas operacións;
practicamente non sae da casa e a
súa nai é a responsable da súa
educación.

1920. Todo comezou co asasinato
do mariñeiro inglés Jeremiah
Perkins en Havoysund, un
pequeno porto noruegués situado
no Ártico, e co misterioso paquete
que, antes de morrer, Perkins
enviou a Lady Elisabeth Faraday
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Versión libre, de carácter
gótico, do popular conto
dos irmáns Grimm, que
está ambientada na
España dos anos 20

Primeira produción de stop
motion con plastilina feita
en España. Sinistros
anciáns, estrañas
desaparicións, espíritos, un
peculiar sacerdote e até
arcipreste de Santiago
protagonizan unha historia
de terror, humor e fantasía

Adaptación
cinematográfica do
famoso musical 'Les
miserables', baseado á
súa vez na novela
homónima de Víctor
Hugo.

Novela gráfica feita a partir da
famosa novela de Bradbury.
Guy Montag, o protagonista,
pertence a unha brigada de
bombeiros que se dedica a
queimar libros.

Dez relatos que conteñen o universo
de Munro : unha muller que visita no
cárcere a un marido que matou aos
seus fillos; unha viúva que abre a porta
a un asasino; unha nai que reencontra
a un fillo tras anos sen ter noticias del;
dúas mulleres que comparten un
recordo inconfesable de cando eran
nenas

Cartas desde a Terra é unha das
obras de Mark Twain publicadas
moito despois da morte do autor,

exactamente en 1962, máis de
cincuenta anos despois do

pasamento do escritor

Petaco é un rapaz moi traste e
tamén moi ligón, ao que lle
gusta pouco facer nada que
requira un esforzo e que non
leve ritmo de rock.

Libro onde se fai fincapé
na capacidade da poesía
para subliñar a oralidade e
o poder da palabra

Nos 150 anos da
publicación dos
Cantares gallegos,
AcadaCanto publica
este disco con poemas
de Rosalía de Castro




