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Decorar unha árbore, debuxar para 
as amizades, facer uns pasteis, 

escribir as invitacións... Ernesto e 
Celestina celebran o Nadal. 

Habia unha vez unha selva na que 
todos os seus habitantes tinan a pel 

con manchas. E tinanlles moito 
medo aos animais con raias da 

outra beira do rio.

A casa do terror 
ten a porta 

aberta para ti!
Está chea de 
monstros e 

pantasmas que 
te sacarán a 

bailar e te farán 
rir e desfrutar.

Pericles é 
churreiro e ten 
un can que se 

chama Argos. E 
tamén nada por 

ai a balea 
Tálata. 

Mergúllaste con 
todos eles no 

mar?

Imaxina que es unha abella e pasas 
un dia na colmea. Como seria? Na 
primavera voarias de flor en flor 
recollendo pole que logo as túas 

amigas transformarian en doce mel

Na calma da selva, una sucesión de 
golpes alerta a todos: "Bum, Bum". 
O león sobresáltase, a xirafa mira 

con sorpresa, os paxaros asústanse. 
Sara, unha elefanta, aparece a facer 

footing cunha cinta na cabeza.

Aine contaba nove 
anos a primeira vez 
que viaxou cos seus 
pais de vacacións. 

Naqueles dias, 
ademais de percorrer 

a cidade, visitaron 
unha exposición. Era 
sobre unha estrela de 
rock que mudaba de 

aspecto coma os 
camaleóns. 

Cada receita garda 
una historia, 

pequenos relatos que 
vos engaiolarán, 

moito sabor e, sobre 
todo, moita diversión. 
Metemos as mans na 

masa,  argallamos 
pratos sorprendentes 

e... non podemos 
parar de babexar.



A Escola de Artefactos e Oficios acolle 
a mocidade máis brillantes. Ai crea 

casas motorizadas, sombreiros voadores 
e outras proezas abraiantes. Ágata 

McLeod é unha das mellores alumnas

Hai algún problema por ter relacións 
sexuais con 14-16 anos? Os homes 

mastúrbanse máis ca as mulleres? Por 
que os rapaces tenen mamilas?

1933. Suso é 
obrigado a pasar o 
verán nas colonias 

do sanatorio 
maritimo de Oza 

pola súa mala saúde. 
Na viaxe chega ás 

súas mans un 
caderno cun 

misterioso titulo na 
cuberta: Liber 

Bestiarium 
Scientificus. 

Crúa e Núa
Non naceu para 

ser lido,
senón para quedar 
nun recuncho da 

alma,
foi concibido para 

ser espirito nun 
mundo terreal,
máis próximo á 

utopia que á 
realidade.

As portas do muino das Xanas sempre 
estiveron abertas para os habitantes de 
Queixumes. Prestan axuda sempre que 
son requiridas. Porén, a chegada de Pio 

Salazar á vila vai mudalo todo.

 Século XI. Un vello conde danés, 
antigo xefe viquingo convertido ao 

cristianismo, arriba ás costas de Faro 
Brigantium, en peregrinación ata 

Santiago de Compostela, terra onde se 
fixo famoso como guerreiro. 

Besta do seu 
sangue relata, 

con grande 
orixinalidade, 
unha historia 
inspirada na 

figura e no mito 
de Blanco 

Romasanta, 
licántropo, 

psicópata, que? 

Último traballo 
de Su Garrido 

Pombo, música 
de voz 

excepcional e 
ganadora do 

Cocurso Fran 
Pérez NARF 
para grupos e 

artistas musicais


