
 

 

 

TÍTULO: Pistas a cuatro patas 
AUTOR: Isaac Palmiola 
EDITORIAL: Montena 

    Nova entrega da serie de detectives 
xuvenil con máis suspense, aventura e 
grande dose de humor. 

VERÁN  

2017 
TÍTULO: Agni e a chuvia 

AUTORA: Dora Sales 
EDITORIAL: Kalandraka 

     Pobreza e invisibilidade son o día a 
día dun neno de 10 anos en Bombai. 
Dende os 6 traballa nun lavadoiro. E 
malia todo, sempre sorrí. 

TÍTULO: Avións de papel 
AUTOR: Xavier Estévez 

EDITORIAL: Xerais 
 

     Sería posible coñecer a persoa que se 
dedicaba todas as tardes a lanzar un 
avión pola ventá? Unha novela sobre a 
amizade. 
 

TÍTULO:. Rosalía de Castro 
AUTORA: María Lado 

EDITORIAL: Urco 

   Esta é a historia dunha nena que 
brillaba no silencio da noite… e converteuse 
na poeta máis destacada de Galicia. 

TÍTULO: Juguetes de papel móviles. Robots 
AUTOR: John Malam 
EDITORIAL: Edebé 

     Constrúe as túas propias maquetas de 
robots e fai que ¡se eleven, xiren ou corran! 

TÍTULO: De aquí para alá 
AUTORA: Lydia Botana 

EDITORIAL: Edicións do cumio 
 

Unha viaxe musical arredor do mundo. 

TÍTULO: Las aves. Introducción a la 
música de concierto.

AUTORA: Ana Gerhard. 
EDITORIAL: Océano Travesía 

   Co canto de aves, acercamos aos 
nenos e nenas á música de concerto. 

TÍTULO: Inventario ilustrado de flores 
AUTORAS: Virginie Aladjidi/Emmanuelle 

Tchoukriel 
EDITORIAL: Faktoría K 

     Catálogo con 62 tipos de flores de 
todo o mundo. 
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TÍTULO: Vida en Marte 
AUTOR: John Agee  

EDITORIAL: La casita roja  
 

Un intrépido astronauta viaxa ao 
planeta vermello levando unhas 
magdalenas de chocolate para 
regalarllas a quen atope.  

 

TÍTULO: Lolo anda en bicicleta 
AUTOR: Carlos Casares 

EDITORIAL: Galaxia 
Lolo quere andar en bici, pero os 

seus pais non lle deixan e ten que 
facelo ás agochadas 

TÍTULO: Ernesto e Celestina, músicos da 
rúa 

AUTORA: Gabrielle Vincent  
EDITORIAL: Kalandraka 

    Os amigos axúdanse nos momentos 
difíciles. Un oso e unha ratiña atopan na 
música a solución a un apuro doméstico. 

TÍTULO: El globo rojo en la lluvia 
AUTOR: Liniers  

EDITORIAL: La casita roja 

   Unha divertida aventura entre charcos 
de auga e globos de cores. (cómic) 

TÍTULO: A cazadora de estrelas 
AUTORA: María Canosa 

EDITORIAL: Xerais 

      Megumi era unha das mellores cazadoras 
de estrelas da súa comunidade. Ela sabe que 
a honradez é o ben máis prezado que temos e 
que debemos defendelo por riba de todo. 
 

      TÍTULO: Yo aquí sólo soy el perro 
AUTORA: Jutta Ritcher 
EDITORIAL: Lóguez 

     Anton, un can pastor, conta as súas 
experiencias no seu novo fogar Inocentes 
malentendidos, situacións humorísticas… 

TÍTULO: Debaixo dun parasol 
AUTORA: Azucena Arias Correa 

EDITORIAL: Xerais 

         Debaixo dun parasol, tanto ten 
que sexa de flores ou estea enferruxado, 
coñécense moitas historias interesantes 
que se poden recoller nun diario de verán. 
 

TÍTULO: A fraga Milmañas 
AUTORES: Carlos Amil /Manuel Cráneo 

EDITORIAL: Xerais 

     Na Fraga Milmañas teremos diversión 
e humor a montóns! 
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TÍTULO: En familia! 
AUTORA: Alexandra Maxeiner 

EDITORIAL: Hércules de Ediciones 

     Non importa como sexa a túa familia, o 
importante é sentirse queridos. 

TÍTULO: Trastario. Nanas para lavadoras.  
AUTOR: Pedro Mañas 

EDITORIAL: Kalandraka 

    30 poemas dedicados con humor a 
obxectos de uso cotiá. 

 

TÍTULO: Rufus. El murciélago que 
adoraba los colores 

AUTOR: Tomi Ungerer  
EDITORIAL: Kalandraka 

     Rufus era un morcego como calquera 
outro, ata que un día descubriu as cores nun 
cine ao aire libre e … 

TÍTULO: La mentira 
AUTORA: Catherine Grive  

EDITORIAL: Siruela 

     Esta é a historia dunha nena que un día 
dí unha mentira. A mentira medra e a 
persigue… Conseguirá librase dela? 


