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A PARTIR DOS 12 ANOS
Lendo lendas, digo versos

Antonio Reinosa
García Teijeiro
Xosé Cobas, ilustrador
Xerais 2016

Vinte lendas con
cadanseu poema.

De paraugas

Nemo, o rapaz sen nome

Valerosas

Paco Martín

Davide Morosinotto

Penélope Bajieu

Xerais 2016

Xerais, 2016

Ed. Dib.buks 2017

Os relatos que escribiu
Paco Martín a partir
das fotografías de
Daniel Puente Bello

Un misterioso rapaz sen
pasado, unha rica
herdeira que foxe do seu
destino e un ex acróbata
unirán as súas forzas
nunha loita contra
poderosos inimigos

Científicas, actrices,
activistas, mulleres
esforzadas e decididas
que loitaron por
conseguir os
seus soños e saír adiante.

Jules Verne
e a vida secreta
das mulleres planta

Lobo: el camino
de la venganza

A PARTIR DOS 14 ANOS
Corredora
María Reimóndez
Xerais 2017

Genet Mullugueta
naceu nunha aldea
de Etiopía. Dende
noviña o que máis lle
gustaba era correr e
correr polo ventre
da montaña.

Ledicia Costas
Xerais. 2016

Unha homenaxe ás
novelas de aventuras,
unha viaxe no tempo
cargada de maxia onde
todo é posible.

Patricia García-Rojo
SM Gran Angular 2014

A historia dun amor
imposible entre espadas
e obras de arte.

Lo del abuelo
Anna Manso
SM, Gran Angular, 2017.

Para Salva, o seu avó é
un heroe. Pero descobre
que detrás dese gran
home hai unha persoa
diferente, que estafou a
toda a sociedade.

A PARTIR DOS 16 ANOS
El último manuscrito
de Blasco Ibáñez
Vicente Muñoz Puelles
Algar editorial, 2017

Un rapaz axuda ao
seu pai a investigar
a figura de Blasco Ibáñez
e descubrirá de paso
quen foi a súa propia
familia.

Poemas canónicos
Konstantinos Kavafis
Rinoceronte, 2007

Estes poemas
pertencen á escolma
que fixo en vida o
poeta, seguindo o seu
propio gusto

Tempo de bebidas
isotónicas e fast food

El inocente de Palermo
Silvana Gandolfi

Álex Alonso
SM, Gran Angular, 2013

Xerais 2016

Constituído por trinta
relatos breves que
deitan unha ollada
sobre as contradicións
da sociedade galega de
hoxe.

Inspirada en feitos reais,
esta novela evoca a
terrible realidade da
mafia, e dá voz ás súas
vítimas inocentes

