
LER É UN AGASALLO

Ilustradora: Ana Seixas

ISBN: 978-84-16834-14-3

Temas e valores: Amizade, 
axuda aos demais, empatía, 
perseveranza, respecto polos seres 
vivos, rexeitamento da violencia, 
solidariedade

A tartaruga Amodovou
Paula Carballeira

Amodovou é unha tartaruga. Cada tartaruga, como 
cada persoa, ten o seu propio ritmo. Cando aprendeu 
a camiñar, Amodovou soubo que quería percorrer o 
mundo para sentir a súa música. E os paxaros, que 
de melodías entenden moito, foron acompañándoa 
na viaxe. Amodovou vai descubrir que ás veces é 
moi difícil ir sempre cara adiante, pero ela, valente 
e destemida, debuxará un sorriso na súa cara 
engurrada e escollerá o seu destino.
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Lobo Ramón
María Canosa

Ramón é un lobo diferente dos demais, tanto  
nos gustos da comida coma nos de vestir. Por  
iso ás veces se sente só. Esta situación anímao  
a achegarse aos veciños, pero eles téñenlle medo  
por ser un lobo. Isto tráelle moitos problemas.  
Será Ramón quen de facer novos amigos?

Ilustradora: Nuria Díaz

ISBN: 978-84-16834-21-1

Temas e valores: 
Amizade, convivencia, igualdade

Nube de neve
Xabier P. DoCampo

Oria agacha no conxelador da súa casa o segredo das 
nevaradas. Rouboulle ao ceo unha gran nube de neve 
para poder dispoñer das folerpas ao seu antollo. 
Poderá Oria vestir de neve os días de sol?

Ilustrador: Xosé Cobas

ISBN: 978-84-16834-60-0

Temas e valores: Creatividade, 
ecoloxía, responsabilidade

O elefante perdeu a memoria
Oli

Que o elefante lembrase cada pedra e cada árbore 
non sorprendía a ninguén. Tampouco sorprendía que 
fose un elefante-chafariz, un elefante-illa ou que 
debuxase arcos da vella no ceo... O sorprendente foi 
que un día perdeu a memoria e mesmo esqueceu que 
era un elefante.

Ilustradora: Chus Rojo

ISBN: 978-84-16834-32-7

Temas e valores: Familia, 
responsabilidade
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Ilustradora: Laufer

ISBN: 978-84-16834-29-7

Temas e valores: Amizade, 
compañeirismo, empatía, 
respecto

O pirata Ataripo
Paco Barreiro

Neste relato vivirás as aventuras do mono tití 
Ataripo, do seu amigo Chiopío, ratiño de barco, e da 
súa tripulación de pulgas mariñas, que se lanzarán á 
conquista dos océanos nunha embarcación singular: 
O COCODOCOCO.

O que nunca che contaron
María Canosa e Kike Gómez

Cres que as ideas se acenden coma lámpadas, sen 
máis? Nunca te preguntaches por que o solpor pode 
ter tantas cores como imaxines? Miraches ben o 
ceo pola noite e non es quen de ver o po de estrelas? 
Quen inventou o baile das bolboretas? E... de onde 
sacan a inspiración os magos? Despois de descubrir 
os segredos que gardan estas páxinas non volverás 
mirar ao teu redor do mesmo xeito.

Ilustrador: Dani Padrón

ISBN: 978-84-16834-80-8

Temas e valores:  
Ecoloxía, entendemento, paz

O xeito das froitas
María Reimóndez

Iris é unha rapaza diferente, pouco ten que ver co 
resto da xente, pero a ela tanto lle ten. A súa relación 
coas froitas é especial grazas a unha mazá de 
peluche que cada noite a leva de viaxe. Cando a nai  
e o pai de Iris perden o traballo, as froitas axúdana a 
comprender que os cambios poden ser o camiño cara 
a un novo comezo.

Ilustradora: Alicia Varela

ISBN: 978-84-16834-19-8

Temas e valores:  
Amizade, autoestima, convivencia, 
desenvolvemento persoal, empatía, 
familia, igualdade, liberdade,  
respecto, solidariedade

Noé e Gato fan teatro
Gloria Sánchez

Por unha fenda do tempo, Noé irrompe nas nosas 
augas coa súa arca chea de animaliños. Pero as 
circunstancias de hoxe en día vanlle causar máis 
inconvenientes ca o propio diluvio.  
E, despois desta, outra historia: a do gato  
dunha casa en que vive un neno moi fedello  
e rebuldeiro.

Ilustradora: Uxía Pin

ISBN: 978-84-16834-24-2

Temas e valores:  
Ecoloxía, empatía, igualdade, 
respecto polos seres vivos
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Ilustración de cuberta:  
Elena Hormiga

ISBN: 978-84-16834-38-9

Temas e valores: Amizade, 
autoestima

Kibuko
Xavier Estévez

Sara ten unha fonda tristura acubillada no seu 
corazón. Un día atopa na praia unha caixa cunha 
vella máquina de fotos e unha nota para ela, unha 
invitación para un misterioso xogo. Por outro lado, 
Kibuko é un monstro que tenta salvar o seu mundo 
máxico. E ten un plan…

Neko
Eva Mejuto
Ninguén entende a Xoana mellor ca Neko,  
o seu can. Ela, en verdade, quería un gato, pero desde 
que atopou a Neko, abandonado nun colector do lixo, 
fixéronse inseparables. Será o seu mellor amigo,  
o único confidente dun segredo que prometeu que 
xamais ía contar…

Ilustración de cuberta:  
Bea Gregores

ISBN: 978-84-16834-31-0

Temas e valores: Empatía, 
respecto, rexeitamento da violencia

O Nicolasiño
Renè Goscinny

O Nicolasiño pásao en grande no colexio cos seus 
amigos Alcestes, Agnan, Eudes, Clotario, Godofredo, 
Rufo, Xoaquín e Maxencio. Sempre está disposto 
a armar leas. Pero non todo vai ser felicidade: 
achégase o día da entrega das notas!

Ilustrador: Jean-Jacques Sempé

ISBN: 978-84-16834-03-7

Temas e valores:  
Amizade, aventura, convivencia

Unha misión para Clara
Marica Campo

Clara, unha nena de dez anos criada no amor e 
respecto á Natureza, quere ser exploradora e visitar 
a selva amazónica. Non terá que ir tan lonxe porque 
a aventura virá visitala a ela na persoa de Nimo, un 
estraño personaxe que chega á súa vida dun xeito 
misterioso. Despois de lle abrir a porta, xa nada 
seguirá igual: Clara ten unha misión que cumprir.

Ilustración de cuberta:  
Estelí Meza

ISBN: 978-84-16834-23-5

Temas e valores: Aventura, 
creatividade, ecoloxía, respecto, 
solidariedade
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Roald Dahl: 
El mejor contador de historias

Ilustrador: Quentin Blake

ISBN: 978-84-16834-05-1

Temas e valores: Aventura, 
convivencia, familia

Matilda
Roald Dahl

Matilda é unha lectora empedernida con tan só cinco 
anos. Sensible e intelixente, admírana todos agás os 
seus mediocres pais, que a consideran unha inútil. 
Ademais, ten poderes estraños e marabillosos. Un día 
decide desquitarse e empeza a empregalos contra a 
cruel señorita Trunchbull.

Pegadas na tinta
Clara Vila-Amado

Hermontis é unha cidade tranquila, lonxe  
da trasfega cosmopolita de Menfis e do esplendor 
crecente de Tebas. Nun lugar así non acontecen 
grandes tramas. Por iso, o intento de asasinato  
do gobernador foi tan inesperado. Como ían 
imaxinar Harsa e Takara que a investigación dun 
pequeno incendio os levaría a esclarecer un caso tan 
importante?

Ilustración de cuberta: Jano

ISBN: 978-84-16834-34-1

Temas e valores: Familia, respecto 
polos seres vivos, valentía

Tres segundos na zona
Xabier López

Roberto non é o primeiro da casa en xogar ao 
baloncesto, pero si quen máis problemas ten cos «tres 
segundos na zona». Conseguirá a súa adestradora 
que os árbitros nos llos volvan pitar? Será a súa irmá 
quen dea cunha solución? Logrará o ADAB CLUB facer 
un bo campionato a pesar de todo? Dende o frío 
inverno de 1891, cando James Naismith inventou o 
noso deporte favorito, non se viu nada igual. Ou si?

Ilustración de cuberta: Jano

ISBN: 978-84-16834-40-2

Temas e valores: Empatía, familia, 
perseveranzavalentía

Un choque inesperado
María Raimóndez

Nun Lugo dominado pola intelixencia artificial 
e totalmente dedicado ao turismo, catro mozas 
singulares coliden na entrada do museo provincial. 
A partir dese choque irán descubrindo unha 
conspiración ben máis sinistra ca as pericias 
romanas na cidade e terán que traballar contra 
reloxo para rescatar os espazos que lles dan a vida.

Ilustración de cuberta: Jano

ISBN: 978-84-16834-41-9

Temas e valores: 
Amizade, Compañeirismo,  
Ecoloxía, Empatía
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ISBN: 978-84-16834-10-5

Temas e valores:  
Amizade, familia, responsabilidade

A historia interminable
Michael Ende

A Emperatriz Infantil está mortalmente enferma e o 
seu reino corre un grave perigo. A salvación depende 
de Atreyu, un valente guerreiro da tribo dos peles 
verdes, e Bastián, un neno tímido que le con paixón 
un libro máxico. Mil aventuras levaranos a reunirse 
e a coñecer unha fabulosa galería de personaxes, e 
xuntos dar forma a unha das grandes creacións da 
literatura de todos os tempos.

Aqueles momentos que perdemos
Xavier Estévez

Cando Ela, unha adolescente sen recordos, coñece  
a Sara, sabe que cambiará a súa vida para sempre.  
As dúas percorrerán os camiños nun mundo en que  
a civilización se esvaece. a terra chea de perigos.

ISBN: 978-84-16834-16-7

Temas e valores: Aventura, 
creatividade, ecoloxía, memoria, 
respecto, solidariedade

Noite de temporal
Manuel Núñez Singala

A madrugada do 2 de xaneiro de 1921 o vapor correo 
Santa Isabel, con 270 persoas a bordo, afrontou un 
terrible temporal nas costas galegas. Esta novela, 
rigorosamente documentada, narra acontecementos 
daquela noite. As reaccións da tripulación e da 
pasaxe e a heroica actuación dos habitantes da costa 
constitúen un impresionante exemplo de entrega, 
solidariedade e valentía. Porque só fronte aos 
auténticos desafíos somos quen de descubrir de que 
substancia están feitas as persoas.

ISBN: 978-84-16834-54-9

Temas e valores: Aventura, 
compañeirismo, realismo, 
solidariedade

Os Metrosiderais
Héctor Cajaraville

Estela, Kofuku, Li, Tomás e a súa cadela Lía 
conforman a Banda do Cigurat, un grupo de rapaces 
e rapazas que consolidaron a súa amizade nas clases 
de reforzo do instituto. Durante as vacacións de 
verán, os seus integrantes van verse somerxidos 
nunha emocionante investigación que crava as súas 
raíces, literalmente, na historia da Coruña, a cidade 
en que viven. Un astrolabio, unha viaxe en barco que 
partiu da Coruña hai cincocentos anos, un peculiar 
ancián envolto en misterio e intriga, un estraño diario 
e unha árbore que non debería estar aí configuran a 
trama desta novela; ao longo das súas páxinas, os 
membros da Banda do Cigurat deberán enfrontarse 
a un enigma que rodea a cidade herculina, e que foi 
pasando de xeración en xeración, ampliándose ao 
longo dos séculos.

ISBN: 978-84-16834-30-3

Temas e valores: Amizade, 
compañeirismo, desenvolvemento 
persoal
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