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Doce crías recén saídas da súa
casca protagonizan esta divertida
historia cuja intriga avanza até
unha inesperada sorpresa final.
A protagonista desta historia, coa
axuda inestimable do seu avó, leva a
cabo un ‘exhaustivo traballo de
investigación’, observando as
cambiantes caras da lúa.

«Extra!» é a
nova obra de
Paco Nogueiras.
O autor fai un
xornal nas 12
cancións deste
novo
libro-disco
ilustrado por
Marc Taeger.

Estar só na casa
pode ser
aburrido,
mais eu teño un
amigo co que
podo xogar,
cantar, ir de
paseo, axudar
na casa, pero…

Carabela, a cociñeira dun barco,
naufraga na Illa Pequena de Plástico,
onde está soa e rodeada de peixes
mutantes a advertila de que son
tóxicos…
Novo libro da nosa veciña Elvira
Ribeiro. Poemas mariñeiros: Se vés
canda min / heiche de amosar /
os segredos todos /
que atesoura o mar.

Unha formiga curiosa
e valente decide
afastarse do seu
formigueiro para vivir
novas experiencias.
Polo camiño vaise
atopar con animais
que nunca vira e
aprenderá a facer
cousas que xamais
imaxinara.

Este libro é unha guía
que presenta a ficha
científica dunha
“especie invasora”
que urxe erradicar: o
plástico que invade o
mar a razón de 8
millóns de toneladas
por ano. Mimá!

Lady Bubble comeza unha nova vida
en Rovaniemi, unha preciosa vila de
Laponia. Abrígate ben e prepárate para
vivir unha aventura baixo cero, onde
Bubble vai ter que enfrontarse a un
poderoso inimigo. Papá Noel cruzou ao
lado escuro.
Nunca vira esta parte da illa, nin a
torreta nin o enreixado, nin os gardas
cos fusís que vixiaban. As cousas non
sempre son como parecen..

1939, a Guerra
Civil española
remata pero un
conflito moito
máis grande está a
piques de estoupar
en Europa, no que
as novas armas
van facer do
volframio un
mineral esencial
no planeta.

Despois do
“suceso”, a
Sofía non lle
queda outra que
ir pasar parte do
verán ao piso da
súa avoa Rosa
en Veigamoa,
onde parece que
nunca acontece
nada.

Outra das nosas veciñas, Regina Touceda,
estréase con esta obra poética, na que trata
sobre as diferentes etapas da vida. Analiza
todo o proceso de medrar e o baleiro que
nos acompaña dende que somos crianzas.
Unha ducia de historias lostregantes que
teñen como elemento común o sobrenatural.
Contos que combinan o desacougo co
humor, o improbable co imposible, o
humano e mais o natural.

A autora
compuxo colaxes
coas palabras
pensadoras que
teceron
imaxinarios a
través do tempo.
As raíces das súas
ideas medran
agora en nós,
coma árbores no
deserto.

10 cancións de
Guadi Galego e
Carlos Abal que
viaxan desde
mundos
asociados á súa
infancia até o
presente máis
duro e
esperanzador.

