


BRANCO (0–2 ANOS)

832 BON bab

Onde está o osiño? / Rocío Bonilla
[Valencia] : Algar, 2021 

Babymoni bañouse, tomou o bibe e está lista para ir durmir. Pero
falta algo. O osiño! Onde estará? Axuda a Babymoni a atopalo e. . .
boas noites! 

Hora de durmir ; O mundo que me rodea 

832 MAR ato (1) 

Atópame na neve / Natalie Marshall 
[A Coruña] : Tambre, 2017 

Quen  deixa  pegadas  na  neve?  E  quen  nada  por  debaixo  dos
icebergs? Tira das lapelas e descubre as fabulosas criaturas que
viven na neve. 

Animais polares ; Libros con sorpresa

832 BED dur 

Durme, meu ben! / Texto e ilustracions Thierry Bedouet
Vigo : Tambre, 2017 

Durmir é un hábito que tamén se aprende. Os protagonistas de este
libro teñen qu superar o medo a durmir sós pola noite.

Hora de durmir ; Libros con sorpresa



AZUL (3-6 ANOS)

834 MCL ata 
[azul]

Ata  que  nos  poidamos  abrazar  /  Eoin  McLaughlin  ;  ilustracións,
Polly Dunbar
Alcira : Algar, 2021 

Ourizo  e  Tartaruga  son  moi  bos  amigos.  Gustaríalles  darse  un
abrazo, pero non poden tocarse. O bufo dilles que non pasa nada,
porque hai moitas maneiras de demostrar a alguén que lle queres.
Invéntanse  mil  maneiras  diferentes  para  demostrar  os  seus
sentimentos 

                 

     Animais humanizados; Emocións e sentimentos ;
Ourizos; Tartarugas ; Contos para  contar

834 OWE pan
 [azul]

Pandamonia / Chris Owen ; Chris Nixon 
Vigo : Triqueta Verde, 2021 

Cando visites Pandamonia,  fagas o que fagas, NON ESPERTES
AO  PANDA!  Únete  a  esta  divertidísima  aventura  onde  unha
cuadrilla  malhumorado  desata  unha  festa  salvaxe  :  haberá
zumbidos,  ronquidos,  bramidos  e  chasquidos,  rechinos,  asubíos,
chillidos  e  aullidos,  maullidos  e  graznidos,  ruxidos  e  bufidos,
histéricos cantos, caóticos gruñidos. E todo por culpa dun panda
gruñón. 

Animais salvaxes ; Poesía, rimas e cancións

833 TAB asv
 [azul]

Ás veces mamá ten tronos na cabeza / Bea Taboada ; [ilustracións]
Dani Padrón

Valencia : Algar, 2021 

Ás veces mamá ten tronos na cabeza : fala moi alto e aperta os
dentes. Ás veces ten nubes na cabeza : esquece preparar o xantar
e chegamos tarde aos aniversarios. Outras veces ten un arco iris na
cabeza : canta no coche e dáme moitos bicos. É posible que eu
tamén  teña  tronos,  nubes  e  un  arco  iris  na  cabeza?
Un relato que nos axuda a entender as emocións e a convivir con
elas 

Emocións e sentimentos ; Relación nai-fillos 



833 TAB asv 
[azul]

¡No me llames Chuchi Puchi! / Sean Taylor ; Kate Hindley 
Zaragoza : Edelvives 2020 

Poida que sexa un can pequeno, pero non son un deses chuchos
bobos que ven por aí. Eu quero ser un can normal, auténtico, de
isos que se rebozan nos charcos e cazan paus. 

Cans ; Mascotas

833 ORT cam 
[azul]

O camiño das mazás / texto, Estrella Ortiz ; ilustracións Mar Azabal
Pontevedra : OQO, 2020 ([Portugal] : Publito Artes Gráficas)

Unha nena camiña, soa, entre árbores escuras, pisadas que soan
por detrás, asubíos do vento entre pólas que renxen.  .  .  ata que
unha  veciña,  cantando  unha  vella  canción,  e  unha  comitiva  de
plumas e patas fan que o camiño se ensanche e alegren o regreso. 

Medos infantís ; Bosques ; Contos para contar ; Poesía,
rimas e cancións

834 ROM rog 
[azul]

Roger e o misterio do escaravello de ouro  / José Carlos Román ;
David Lorenzo 
Vigo : Triqueta Verde, 2021 

Na  mítica  cidade  do  Cairo,  mentres  os  animais  afánanse  en
preparar a inauguración do Gran Museo de Mascotas de Faraóns,
alguén  aproveita  para  roubar  a  xoia  máis  prezada  :  o  colar  do
escaravello de ouro e esmeralda. Conseguirá Roger Rato descubrir
ao culpable? 

Animais humanizados ; Detectives



833 ROC tuy 
[azul]

 

      Tú y yo hermanos / Elisenda Roca, texto ; Guridi, ilustraciones 
Barcelona : Combel, 2020 

Ter un irmán ou irmá é fantástico! Menos cando nos pelexamos .

 
Relacións entre irmáns ; Libros con música ; Contos para

contar

834 PAP nac 
[azul]

Na cola para a Arca / Antonis Papatheodoulou ; Iris Samartzi 
Pontevedra : Kalandraka, 2021 

Dous  pequenos  ratos  chegan  correndo  a  unha  cola  na  que  se
atopan  con  distintas  parellas  de  animais.  Están  preocupados
porque van entrar os últimos e as xirafas pregúntanse se esa é a
cola  para o  arca.  Os ratos escoitan  falar  da historia  do Arca de
Noé : o anuncio do diluvio e a inundación do planeta, a construción
da embarcación. . . avanzan timidamente entre osos, rinocerontes,
pelícanos, bolboretas, xirafas, crocodilos. .  .  cada vez están máis
confusos,  entre  a  incredulidade  e  a  angustia,  sobre  todo  cando
empezan a caer  as primeiras  pingas  de choiva,  ata que acaban
descubrindo a realidade. 

Animais humanizados ; Arca de Noé ; Contos para
contar 

 
85 SAI his

 [azul]

La historia del Principito / [Antoine de Saint-Exupér]
Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2020 

Un  primeiro  achegamento  para  os  nenos  e  as  nenas de idades
temperás,  ao  universo  tenro  e  poético  do  Principiño  a  través
dalgúns das pasaxes máis coñecidas. 

Principito, El (Personaxe de ficción) Contos ; Viaxes
espaciais Contos



834 BON gra 
[azul] 

Grazas : historia dun rueiro / Rocio Bonilla 
Alzira, Valencia : Algar, 2021 

Grazas  a  unha  avaría  inesperada,  a  vida  do  rueiro  vai  mudar
totalmente. Grazas á curiosidade e á empatía, os veciños e veciñas
van chegar lonxe, moi lonxe. E farano xuntos. Unha historia sobre a
convivencia e as relacións humanas. Unha historia sobre todos nós.

Animais humanizados ; Veciños; Convivencia

 

833 NAN ens
 [azul] 

Ensimesmada  /  Nanen  ;  [tradución  ao  galego  Maruxa  Zaera
Landeira]
Madrid : Bookolia, 2021

Dona Xulia é unha tenra e entrañable avoíña que pasa os seus días
na casa, en soidade, a preparar o seu lindo vestido para as festas,
pero  por  mor  da  súa  incrible  capacidade  de  distracción  nunca
consegue  rematalo.  Así,  ano  tras  ano,  cando  chega  a  hora  de
desfrutalas, decide ficar na casa e ollar como os demais se divirten
e locen as súas fermosas galas. Ela é feliz así, na súa soidade. Este
ano, porén, semella que será distinto. 

Avós ; Soidade ; Amor; Contos para contar

834 MCL abr 
[azul] 

El abrazo / Eoin McLaughlin ; Polly Dunbar
Alzira (Valencia) : Algar, 2019 

Ourizo está triste, moi triste e só unha cousa pode animarlle : un 
abrazo. Pídelle axuda a Raposo, Esquío e Pega rabilonga, pero 
todos están demasiado ocupados e foxen enseguida. A Tartaruga 
pásalle exactamente o mesmo, sente moi soa e ningún dos animais
cos que se atopa quere axudala. Ata que Curuxa explícalles o 
problema que teñen, pero. . . Conseguirán que alguén lles dea unha
aperta

Animais humanizados ; Emocións e sentimentos ; Ourizos
; Tartarugas 



833 ORT ima 
[azul] 

Imaxinando un mundo novo (para ti) / Paco Ortega 
Vigo : Triqueta Verde, 2021 

Aínda que non vivimos nun mundo perfecto,  a  vida  sempre nos
ofrece, a través do AMOR, a oportunidade de ser mellores persoas
e de crear un mundo máis xusto e habitable para todas e todos. Ser
conscientes  de  que  existen  desigualdades,  inxustizas,  da
importancia de coidar o medio ambiente ; lembrar que todas e todos
temos os mesmos dereitos ; de que podemos soñar e que se fagan
realidade os nosos soños 

Amor filial 

834 SQI ene
 [azul] 

En el huevo / Enma Lidia Squillari 
Pontevedra : Kalandraka, 2020 (Poio : Gráficas Anduriña) 

Doce ovos,  todos  de diferentes  tamaños,  cores  e  texturas,  e  en
cada un unha criatura a piques de nacer. Ao principio, o interior da
casca  é  un  lugar  cómodo  e  seguro,  pero  axiña  o  espazo  vai
minguando  á  medida  que  os  animais  medran.  Ata  que  chega  o
emocionante momento de nacer! O poliño, o pato, o sapoconcho, o
crocodilo.  .  .  unha  ducia  de  especies  ovíparas  -  entre  aves,
mamíferos  e  reptís  -  habitan  neste  libro  no  que  compre  prestar
moita atención ás ilustracións. Nelas está a chave para comprender
o sentido do texto breve, sinxelo e enigmático. 

Ovos, Contos ; Nacemento ; Fame; Animais ; Bos modais 
 

81 KAR fac 
[azul] 

Facer dedo / Guilherme Karsten 

Pontevedra : Kalandraka, 2021 

«Facer dedo» é unha historia disparatada, unha aventura chea de
humor e situacións hilarantes que transcorre a bordo dun automóvil
ao que se van incorporando peculiares pasaxeiros 

Contos acumulativos ; Poesías infantís ; Libros con
música



833 ROB tui 
[azul] 

Tú importas / Christian Robinson 
Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2020

Xa sexas case invisible como un ser microscópico ou grande como
un dinosauro, ti importas. Sen ti, nada sería o mesmo. 

Autoestima ; Busca da identidade propia 

834 BRO ern
 [azul] 

Ernesto o elefante / Anthony Browne 
Pontevedra : Kalandraka, D. L. 2020 

Ernesto  vivía  coa  súa  nai  e  o  resto  da  manda.  Durante  o  día,
camiñaban,  comían  e  bebían  e,  polas  noites,  durmían.  A  súa
curiosidade  e  ganas  de  coñecer  cousas  novas,  levoulle  a
penetrarse na selva, e tan ensimesmado estaba que non se deu
conta  que  se  afastou  da  súa  familia  e  a  súa  manda.  Todos  os
animais ignoran a súa presenza, ninguén quere axudarlle a volver
coa súa manda de elefantes. Nin o máis forte, nin o máis fero, nin o
máis veloz dos animais fai o máis mínimo ademán de escoitarlle e,
aínda  por  riba,  desprézanlle!  Ata  que  aparece  unha  criatura
pequena. . . 

Animais humanizados ; Elefantes ; Emocións e
sentimentos 

833 ACO inc
 [azul] 

    
         El increíble barco del Capitán Marco / Alicia Acosta ; CeciliMoreno

 [Madrid] : Nubeocho, 2020 

O capitán Marco vai comezar a súa viaxe. Queres formar parte da
súa tripulación? Constrúe o teu barco de papel e. . . a navegar! 

Papiroflexia ; Barcos ; Viaxes 



TB(I) 833 FER pao
[azul] 

Paolo and the mysterious mystery of Cherry-three / Antonio 
Fernández Rojas ; [ilustrations], Xoana Almar & Miguel Peralta 
Vigo : Triqueta Verde, 2012 

Algo misterioso pasa na Lagoa do Rei. O señor Cerdeira semella
que  está  bailando  e  non  para  de  falar  unha  linguaxe  extraña.
Ninguén sabe o que lle pasa e, Paolo e os seus amigos, deciden
averigualo. 

Animais humanizados ; Natureza ;  Traballo en equipo

81 ERK cor
 [azul] 

Cores no mar / Jenni Erkintalo ; traducido por Luisa Gutiérrez Ruíz 
coa colaboración de Charo Baleirón
A Coruña : Hércules de Ediciones, 2021 

Os pinceis con cores primarias teñen unha importante tarefa. Os
animais mariños necesitan unha nova capa de pintura! 

Animais mariños ; Cores ; Libros con música 

87 CUN pel
[azul] 

Peque, el pez / Marta Cunill
[Barcelona] : Bang, D. L. 2017 

O pececiño. . . converterase nun peixe grande! E o noso pequeno
heroe terao fácil.  Só deberá atopar  un acuario  que sexa da súa
medida, aínda que non lle guste a todo o mundo. 

Cómic



VERMELLO (7-8 ANOS)

834 BYR pol 
[vermello]

El pollito valiente / adaptación e ilustraciones de Robert Byrd 
        Barcelona : Juventud, 2015 

Poliño Valente e os seus amigos corren a dicirlle ao rei que o ceo
vaise  a  caer.  Nada  se  interpón  no  camiño.  .  .,  agás  o  raposo
Listorro. Teñen tempo para deterse a almorzar co raposo e os seus
cachorros. Pero, ¿que acontece cando Poliño Valente e compañía
se atopan con que eles son o menú? 

Polos ; Animais humanizados ; Amizade

641.5 VEL rec
[vermello] 

Las recetas mágicas de Julia / Juani Velilla ; ilustrado por, Navehz
Sevilla : Babidi-bú, 2020 

A Julia non lle gustaba nada cociñar. Pero todo cambiou cando 
coñeceu á meiga Azalea. Descobre as súas divertidas receitas e 
cociña estes riquísimos pratos coa túa familia. 

 Receitas de cociña

87 EVE cua 
[vermello] 

Cuando la selva desaparece / Rosie Eve 
Barcelona : Zahorí Books, 2020 

Os seres humanos cortaran as árbores e coa deforestación a selva
tropical se cara a cada vez máis pequena. A familia da pequena
elefanta Mimpi vivía nunha reserva no corazón da selva tropical. Un
día Mimpi tivo unha idea xenial,  aínda que non foi  apoiada polo
resto dos animais, plantar sementes para que crecesen árbores, de
novo, e facer un carreiro que a puidese levar ata a súa familia 

  

  Selvas ; Elefantes



831 GOT den [vermello]

     
       Dende 1880 / Pietro Gottuso 

Pontevedra : Kalandraka, 2020 (Poio : Gráficas Anduriña) 

Unha narración gráfica que amosa o paso do tempo durante máis
de 140 anos a través dos acontecementos históricos, a evolución
tecnolóxica  e  as  transformacións  sociais,  cunha  libraría  como
testemuña dos cambios. 

Librarías ; Tempo

833 BAE veg 
[vermello] 

¿Vegetariano?  /  [texto]  Julien  Baer  y  [ilustraciones]  Sébastien
Mourrain 
Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2020 

Román, un neno de oito anos,  leva unha vida tranquila coa súa
familia  ata  que  un  día,  alguén  chama ao  timbre.  Cando  abre  a
porta,  descubre  a  dous  polos  cun  firme  propósito  :  xulgalo  por
animalicidio! O protagonista é acusado de comer, desde a súa máis
tenra  infancia,  unha  grande  cantidade  de  salchichas,
hamburguesas,  rebandas  de  xamón,  aliñas  de  polo…  Ao  xuizo
asisten  un  grupo  de  galiñas,  adorables  poliños,  cabras,  un  boi
descomunal e moitos outros animais fondamente anoxados. 

Animais humanizados ; Alimentación ; Relación neno-
animal ; Humor

833 PEI que
 [vermello]

Quero ser raíña / [texto] Susana Peix ; [ilustracións] Dani Torrent 
Vigo : Triqueta Verde, 2021 

Os guerreiros estaban preparados para un novo combate cando
Will,  un dos soldados, díxolles aos seus compañeiros que quería
ser raíña. Os soldados dicíanlle que en todo caso querería ser rei.
Will, non volveu mencionalo. Pero estaba decidido, non pararía ata
conseguilo. 

Diversidade ; Superación ; Busca da propia identidade 



91 RUB pas 
[vermello] 

Un paseo por Nueva York / Salvatore Rubbino 
Barcelona : Planeta, 2017 

Demos un paseo por Nova York para coñecer o que se pode facer,
que  comidas  teñen,  os  medios  de  transportes,  os  altísimos
edificios,  os lugares máis  representativos e moitas cousas máis.
Unha guía con ilustracións a cor que nos transporta ata Nova York. 

Nova York

833 CAR fer 
[vermello] 

Un fermoso ovo branco  /  [texto]  Paula Carballeira  ;  [ilustracións]
Miguel Cerro 
Vigo : Triqueta Verde, 2020 

Historia  sobre  como  volve  nacer  a  alegría,  sobre  como  a  vida
sempre  se  abre  paso,  igual  cá  galiña  protagonista  :  correndo,
berrando, cantando. Os que primeiro a perseguen son os nenos e
as nenas, valentes, desexando bailar sen límites, pero detrás van
as  familias,  propias  e  alleas.  Mesmo  logra  desconcertar  os
soldados. E todo por unha galiña, que ata nos peores tempos nos
regala “un fermoso ovo branco”. 

Guerras ; Esperanza

834 MAZ rey 
[vermello]

El rey del bosque / Margarita del Mazo ; Rocío Martínez 
[Madrid] : Nórdica, 2020 

Esta é a historia dun bosque calquera, un como calquera outro. Os
seus habitantes viven sen horarios e fan o que lles parece. Todo
cambiará cando aparece un oso empeñado en organizar  a  orde
desordenada de todos eles. Conseguirao? Que pasará co bosque?
E co oso? 

Liberdade ; Natureza ; Bosques ; Diversidade 



833 QUI eny 
[vermello] 

       Enyd e o bosque esquecido / María Quintana Silva ; Silvia Álvarez 
Vigo : Triqueta Verde, 2021 

A pequena Enyd vive nas profundidades do bosque. Unha mañá,
os seus veciños os animais, cansados de todas as porcalladas que
chegan  desde  a  cidade,  deciden  ir  queixarse  á  metrópole.  Coa
axuda de Enyd,  convencerán aos cidadáns para que acudan ao
bosque  vexan  no  que  se  está  convertendo.  Un  bosque  que
esqueceran, o que supoñerá terribles consecuencias para todos. 

Amor á naturexa ; Ecoloxía ;
Contaminación

833 ISE gra 
[vermello] 

El gran libro de los súper tesoros que de verdad importan / texto de
Susanna Isern ; ilustraciones de Rocío Bonilla
Barcelona : Flamboyant, 2020 

A  familia,  os  recordos,  os  mestres,  a  natureza,  os  animais,  os
amigos,  os  soños.  .  .  As  cousas  máis  importantes  non  son  as
materiais. Existen Supertesouros moi valiosos que nos fan felices e
que debemos coidar. Cales son os teus? 

Educación en valores

833 PAS tem 
[vermello] 

Tempo de outono / Concha Pasamar ; [traución ao galego, Maruxa
Zaera Landeira] 
[Madrid] : Bookolia, 2020 

"O  tempo  é  silencioso,  case  sempre  avanza  no  bico  dos  pés,
invisible, e entón todos os días parécense. Pero ás veces gústalle
deixarse ver, e fai chiscadelas cambiando a luz da mañá, tiñendo
levemente  o  aire.  É  fácil  non  fixarse  ;  é  fácil  distraerse  en  mil
pequenas rutinas cotiás : o tempo é esquivo. Pero eu doume conta
de que xa pintou as follas e fixo caer as primeiras castañas, que
asoman brillantes do seu áspero abrigo" 

Outono ; Emocións e sentimentos



87 TOM ani (2)
[vermella] 

Animalia. 2, Branco / Xosé Tomás 
Vigo : Xerais, 2019 

As criaturas de Animalia son tenras, feroces, enseñosas, divertidas
e ata un chisco humanas, como a vida mesma! 

Animais humanizados ; Natureza ; Banda deseñada
galega

87 LAP sup (10)
[vermello]

Super  patata  /  guión  y  dibujos,  Artur  Laperla
[Barcelona] : Bang, [2011-] 

Esta mañá, Superpatata se atopase unha sorpresa desagradable ...
¡Seus  músculos,  dos  que  estaba  tan  orgulloso,  desapareceron
durante a noite! No laboratorio Córtex, o profesor Rosa explica que
os efectos dos raios moleculares desaparecen co tempo. Pero non
pasa nada, porque o profesor ten unha misión para el: fai días que
a  profesora  Catión  atravesou  o  portal  temporal  rumbo  á  Edade
Media e aínda non volveu ... Para dar con ela, ¡Superpatata viaxará
ata a Edade Media!

Cómic 



VERDE (9-11)

844 MEN pri (1) 
[verde] 

La casa embrujada / María Menéndez-Ponte ; ilustraciones de 
Claudia Ranucci
Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2019 

Se queres ser un bo detective, sigue estos pasos : 1. Xúntate cuns 
cantos amigos, primos, irmáns. . . Cantos máis, mellor. 2. Busca un 
pobo calquera e empeza a fixarte en todo. Nunca se sabe onde se 
esconde o misterio. 3. Lánzate á piscina se é verán, e á aventura, 
¡en calqueira momento! 

Detectives ; Curmáns ; Misterio

87 BAY dar 
[verde] 

Darwin : la evolución de la teoría  / Jordi Bayarri [guión y dibujo] ;
[Tayra MC Lanuza Navarro, documetación y supervisión histórico-
científica] 
Valencia : Colección Científicos, cop. 2012 

En 1859, Charles Darwin publica o seu libro A Orixe das Especies.
Pero, sen sabelo, estivo a se preparar  para este acontecemento
desde moi pequeno. Descobre, como nace un naturalista, como a
súa paixón por observar e descubrir a natureza lévalle a percorrer o
mundo e como evoluciona unha teoría. 

Darwin, Charles (1809-1882) Biografías ;  Científicos ;
Cómic 

844 DIA inv (1) 
[verde] 

Jack el Despeluchador  / texto de Iñaki R. Díaz ; ilustraciones de
Santi Salas
Madrid : Hidra, 2019 

Jolms é un dos detectives máis famosos do mundo, porque sempre
consegue resolver os casos máis tolos e divertidos. E o seu novo
caso  é  o  maior  desafío  ao  que  se  enfrontou  :  en  Londres,  un
misterioso  criminal  ao  que  chaman  Jack  o  Despeluchador  está
solto. E ningún oso de peluche está seguro! Poderá Jolms deter o
terrible ososino antes de que non quede nin un só oso de peluche
na cidade? 

Detectives ; Humor ; Misterio



841 WAL cou
 [verde] 

O couso / David Walliams ; ilustrado por Tony Ross ; [tradución, 
Moisés Barcia]
Pontevedra : Sushi Books, imp. 2021 

Esta é a historia dunha nena que o tiña todo e aínda quería máis. 
Só "un couso" máis. . . 

Relacións familiares ; Nenos caprichosos ; Humor

844 GAS jur (1) 
[verde] 

Perdidos sin wifi / Francesc Gascó, Sara Cano ; ilustrado por 
Nacho Subirats
Barcelona : Alfaguara, 2018 

Leo,  Carla,  Dani,  Elena  e  Lucas  creron  que  ían  pasar  a  tarde
castigados nun laboratorio  cheo de  fósiles.  Pero  esperábanos a
aventura máis tola das súas vidas : unha viaxe a un lugar. . . onde
os dinosauros aínda están vivos. Agora teñen que descubrir como
volver o seu mundo. E rescatar a alguén perdido nesa misteriosa
terra. Pero os dentes máxicos déronlles poderes incribles. Aínda
que, en primeiro lugar, cada equipo precisa un nome. 

Dinosaurios ; Cuadrillas ; Aventuras ; Misterio

81 VEN ent 
[verde] 

Entre palmas y aplausos / Ilustraciones de Erlbruch, Wolf ; Poemas 
de Edward van de Vendel 
Granada : Barbara Fiore editora, 2020

Antoloxía de poesías sobre deportes, nas que atoparemos desde
salto de altura, boxeo, bádminton, mergullo ou árbores deportistas,
entre  outros.  Unha  mensaxe  de  alento  non  só  para  os  propios
deportistas e os seus fans, senón para todos 

Animais humanizados ; Poesías, rimas e cancións



86 KIP cue 
[verde] 

Contos de así foi / Rudyard Kipling 
Cangas do Morrazo, Pontevedra : Sushi books, 2021 ([Santiago de
Compostela] : Sacauntos Cooperativa Gráfica) 

A través destes marabillosos relatos,  coñeceremos e gozaremos
das máis insólitas aventuras con animais. Poderemos saber cando
lle  creceu a trompa ao elefante,  como lle  apareceu a  chepa ao
dromedario, por que os gatos son tan libres, como lle creceron as
barbas á balea e como o rinoceronte mudou de pel. 

Contos de animais

840 END tra 
[verde] 

Travesía / Peter Van den Ende 
Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2020 

Un barquiño de papel navega no medio do océano. Durante a súa
longa  viaxe  atópase  cos  seres  máis  estraños,  pasa  entre
manglares  e  enfróntase  a  unha  tormenta  devastadora.  Suca
impasible o mar,  avista auroras boreales,  timonea fronte a unha
enorme  plataforma  petroleira,  xoga  con  focas,  sálvase  do
afundimento dun submarino. Esta viaxe mítica é unha marabillosa
alegoría  da  vida.  A  convicción  de que,  do  mesmo xeito  que un
barco de  papel,  calquera  persoa,  a  pesar  da  súa insignificancia
fronte á natureza e a gran escala histórica humana,  aínda pode
percorrer un longo camiño. 

Viaxes por mar ; Mundos fantásticos ; Aventuras ;
Fantasía



AMARELO (+12 ANOS)

847 SOD esp 
[amarelo] 

O  espazo  de  fóra  :  unha  aventura  noutra  dimensión  /  Martin
Sodomka  
A Coruña : Baía, 2020 

Combina a aventura que viven Lucy, Ure e Kogy cos coñecementos
actuais sobre as posibilidades de viaxar a outro mundo e a outro
tempo.  
Unha  moza  e  dous  mozos  pasan  o  tempo  despois  das  clases
explorando as posibilidades teóricas de viaxar ao espazo, cando as
cousas toman un xiro inesperado. Os seus xogos inocentes pasan
a  unha  dimensión  totalmente  diferente  e  acaban  vivindo  unha
frenética aventura con dous viaxeiros do tempo. 

Física ; Viaxes no tempo ; Fantasía

844 LOZ don 
[amarelo] 

Donde  surgen  las  sombras  /  David  Lozano  
Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2019 

Álex desapareceu xunto a outros mozos. Todos teñen en común
estar enganchados na internet a un videoxogo demasiado real. Coa
axuda dun inspector de policía, os amigos de Álex iniciarán unha
procura repleta de sorpresas polas zonas máis escuras e perigosas
da cidade. 

Videoxogos ; Sectas ; Amizade ; Secuestros

841 AGU cue (2)
[amarelo] 

Los  cuerpos  de  las  ultimas  veces  /  Iñigo  Aguas
 Barcelona : Crossbooks, 2020 

Mentres Alex e Eric tentan botar terra polo medio, a súa relación
comeza  a  transformarse.  .  .  pero  están  preparados  para  deixar
atrás os seus sentimentos? O seu amor volve desafiar  todas as
normas. 

Homosexualidade ; Amor



613 FAS hsh 
[amarelo] 

Hshouma : corpo e sexualidade en Marrocos / Zainab Fasiki 
[Cangas do Morrazo (Pontevedra) ] : Sushi Books, 2021 ([Arteixo, A
Coruña] : Sgraf Artes Gráficas) 

No meu país, en Marrocos, é hshouma discutir sobre certos temas,
principalmente sobre a sexualidade e o corpo, e aínda máis querer
vivilos. Estas prohibicións, afirmadas polo islam e reforzadas polas
leis, xeraron moitos males na miña sociedade, como a frustración e
a violencia. Por desgraza, e aínda hoxe, moitos marroquís seguen
convencidos de que a prohibición permite manter  a  paz socialà.
Mais,  onde  está  esta  paz?  Para  comprender  o  que  vivimos,
propóñovos que observemos xuntos o reinado de hshouma, na súa
dimensión educativa, relixiosa e política. Para romper estes tabús,
dou fe aquí da miña vida como moza marroquí. 

Costumes sexuais ; Sexualidade - Marrocos 

81 COR
 [amarelo] 

Coraxe  :  poemas  audaces  para  rapazas  afoutas  /  Karen
Finneyfrock, Rachel McKibbens e Mindy Nettifee, editoras 
Vigo : Sushi books, 2020 ([Santiago de Compostela] : Sacauntos
Cooperativa Galega) 

Esta escolma de poemas saídos da mente e do corazón dalgunhas
das poetas máis potentes e representativas do panorama actual
pretende ser unha despensa sen fondo da que nenas, rapazas e
mulleres extraian a ración exacta de coraxe que a vida lles pida a
cada momento. 

Emocións e sentimentos, Poesías

85 MON ann 
[amarelo] 

Anne, a de Tellas Verdes / L. M. Montgomery ; [tradución Moisés
Barcia] 
Vigo : Sushi Boocks, 2020 (Santiago de Compostela : Sacauntos
Cooperativa Gráfica) 

Matthew e Marilla Cuthbert, irmáns de mediana idade, pretenden
adoptar  un  neno  que  os  axude  coa  granxa.  Por  equivocación
reciben a Anne Shirley, unha orfa fraca e rubia de once anos, chea
de enerxía e vitalidade, que deixará unha pegada imborrable ao
seu  redor,  grazas  á  súa  vívida  imaxinación  e  constante  charla.
Anne, a de Tellas Verdes é un clásico literario do século XX para
todas as idades, levada á pantalla en múltiples ocasións. 

Amizade ; Orfos ; Adopcións ; Ana de las tejas verdes
(personaxe de ficción) ; Relacións familiares



841 EAS rap 
[amarelo] 

As rapazas non saben pegar  / Tom S. Easton, [tradución, Moisés
Barcia]
[Cangas do Morrazo, Pontevedra] : Sushi books, 2021 ([Santiago
de Compostela] : Sacauntos Cooperativa Gráfica) 

Fleur ten dezaseis anos, dous bos amigos (Blossom e Pip) e un
mozo maior  ca  ela,  que  os  seus  pais  adoran.  Un día  proba as
clases  de  boxeo  só  por  retar  o  club,  que  non  permite  que  as
rapazas adestren cos rapaces. Inesperadamente Fleur atopará non
só  unha  nova  afección,  senón  unha  nova  forma de vida  que  a
transformará e que preocupará a súa sobreprotectora nai. 

Igualdade de xénero ; Adolescencia ; Relacións
familiares ; Vida real

846 JOR rue
 [amarelo] 

Nueva primavera :  la precuela  /  Robert  Jordan ;  [tradución, Mila
López]
Barcelona : Minotauro, 2021

A cidade  de  Canluum é un  refuxio  dos  perigos  que  axexan  no
norte.  Sen  embargo,  cando  AlLan  Mandragoran,  rei  exiliado  de
Malkier  e  a  mellor  espada  da  súa  xeración,  chega  a  Canluum,
encontrase  cun  enxame  de  rumores  sobre  os  Enxendros  da
Sombra, o que fai que a forza do Escuro medre e que a actividade
dos seus secuaces comece a estenderse. Dentro das murallas de
Canluum, Lan coñecerá á muller que determinará o seu destino.
Moraine  é  unha  xove  e  poderosa  Aes  Sedai  que  viaxou  ata  a
cidade en busca de axuda para unha difícil  misión : demostrar a
verdade dunha profecía na que case ninguén cre sobre o modo de
vencer a Sombra. 

Profecías ; Fantasía épica ; Fantasía

87 MYR baj
 [amarelo] 

Bajo la luna : una historia de Catwoman / guión de Lauren Myracle ;
dibujo de Isaac Goodhart ; Jeremy Lawson, color ; Deron Bennett, 
rotulación 
Madrid : Hidra, 2021 

Selina Kyle é máis poderosa do que cre. Durante quince anos tivo 
que aguantar aos noivos da súa nai, pero cando Dernell, a súa 
nova conquista, demostra que é o peor e o máis cruel de todos, 
Selina vese forzada a tomar unha decisión. Selina e Dernell non 
poden vivir baixo o mesmo teito, e como Dernell non pensa irse, 
será Selina a que terá que facelo. 

Héroes cómics ; Catwoman (personaxe de ficción) 



847 CLI rea (1)
[amarelo] 

Ready player one / Ernest Cline 
Barcelona : Nova, 2017 

Estamos no ano 2044 e, como o resto da humanidade, Wade Watts
prefire mil veces o videoxogo de OASIS ao cada vez máis sombrío 
mundo real. Aseguran que este esconde as diabólicas pezas dun 
crebacabezas cuxa resolución conduce a unha fortuna incalculable.
As claves do enigma están baseadas na cultura de finais do século 
XX e, durante anos, millóns de seres humanos tentaron dar con 
elas, sen éxito. De súpeto, Wade logra resolver o primeiro 
crebacabezas do premio e, a partir dese momento, debe competir 
contra miles de xogadores para conseguir o trofeo.  

Videoxogos, Novelas ; Ciencia ficción

844 BLU cam
 [amarelo] 

El campamento / Blue Jeans 
Barcelona : Planeta, 2021 

Dez dos mozos máis prometedores do país, menores de 23 anos,
foron convidados a un campamento moi especial nos Pireneos. O
precursor desta idea é Fernando Godoy, un dos homes máis ricos
de España, que busca a alguén mozo que lle axude a dar unha
nova imaxe ao seu imperio  e que no futuro ocupe o seu lugar.
Naquela  idílica  paraxe,  recibirán  formación  e  serán  preparados
para converterse na man dereita do millonario. Pero só un poderá
conseguilo. 

Campamentos ; Novela de  intriga e misteri

846 CHO her (3)
[amarelo] 

Aru Shah y el árbol de los deseos / Roshani Chokshi 
Madrid : Hidra, 2020 

A guerra entre os devas e os demos é inminente, polo que Aru e os
seus amigos tendrán que atopar canto antes a dúas novas irmás 
Pandava e a poderosísima árbore dos desexos. 

Mitoloxía ; Viaxes fantásticas ; Fantasía



81 CAM
 [amarelo] 

Campo de  plumas  :  poemas  LGBT+ para  a  mocidade  dende  a
Antigüidade ata hoxe / antoloxía e tradución de Jesús Castro Yáñez
Cangas do Morrazo (Pontevedra) : Sushi Books, D. L. 2021 

Dende  Safo  a  Mary  Jean  Chan,  gran  cantidade  de  poetas
compuxeron  ao  longo  do  tempo  versos  que  daban  conta  de
diversas identidades e orientacións sexuais. 

Poesía, rimas e cancións

846 BAR sei (1)
[amarelo] 

Seis de cuervos / Leigh Bardugo, traducción de Carlos Loscertales 
 [Madrid] : Hidra, 2021 

Kaz Brekker, un xenio do crime que rexenta un antro de xogos de
azar e apostas coñecido como o Club Cuervo, debe reunir a un
grupo de seis persoas coas habilidades necesarias para entrar (e
saír)  da Corte de Xeo,  unha fortaleza inexpugnable que mantén
baixo chave un secreto que podería dinamitar o equilibrio de poder
no mundo. É probable que ninguén sobreviva a esta misión, pero
se quere facerse rico máis aló do que alcanza a súa imaxinación,
Kaz vai ter que xogarllo todo a unha carta. E esta carta é un Seis
de Corvos. 

Novela fantástica



CINE INFANTIL E XUVENIL

CINE 791-DA SOU

Soul / directed by Pete Docter ; co-director, Kemp Powes ; story and
screenplay  by  Pete  Docter,  Mike  Jones,  Kemp  Powers
[Madrid] : Pixar : Walt Disney Company Iberia, D. L. 2021 

Algunha vez preguntácheste de onde proveñen a túa paixón,  os
teus soños e os teus intereses? Que é o que che fai ser... ti? Pixar
lévache  nunha  viaxe  desde  as  rúas  de  Nova  York  aos  reinos
cósmicos  para  descubrir  as  respostas  ás  preguntas  máis
importantes da vida 

Cine de animación

CINE 791-DA RAY 

Raya y el último dragón / [director, Don Hall. . . [et al. ] ; guion, Qui
Nguyen,  Adele  Lim  ;  música,  James  Newton  Howard]
Madrid : Disney DVD, 2021 

No  fantástico  mundo  de  Kumandra,  humanos  e  dragóns  viviron
xuntos hai moito tempo en perfecta harmonía. Pero cando unhas
forzas  do  mal  ameazaron  o  territorio,  os  dragóns  sacrificáronse
para salvar á humanidade. Agora, 500 anos despois, esas mesmas
forzas  malignas  regresaron e  Raia,  unha guerreira  solitaria,  terá
que atopar ao último e lendario dragón para reconstruír un mundo
destruído e volver unir ao seu pobo. 

Cine de animación

CINE 791-DA CRO (2)

Los Croods : una nueva era / directed by Joel Crawford ; screenplay
by Kevin Hageman & Dan Hageman and Paul Fisher & Bob Logan
[Madrid] : Universal Pictures Home Entertainment, D. L. 2021 

A  primeira  familia  do  mundo  está  preparada  para  outra  gran
aventura! Os Croods sobreviviron a bestas con cabeiros, desastres
naturais e mesmo amores xuvenís, pero agora deben afrontar o seu
maior  reto ata a data :  outra familia!  Durante a súa procura dun
novo fogar, Os Croods descobren un paraíso amurallado creado por
sofisticados Másmejor.  Mentres tratan de coexistir,  as diferenzas
entre as dúas familias xeran unha inimizade en toda regra,  pero
cando  unha  nova  ameaza  obriga  a  ambas  as  familias  para
embarcarse  nunha  aventura  épica,  todos  deberán  aprender  a
traballar xuntos. . . ou pola contra, extinguiranse! 

Cine de animación



CINE 791-DA PEQ

El pequeño vampiro : pequeños monstruos, grandes aventuras / 
una película de Joann Sfar
Madrid : Tripictures, D. L. 2021 

O pequeno Vampiro tivo 10 anos durante os últimos 300 anos. A
pesares  de  vivir  nunha  casa  encantada  cun  alegre  grupo  de
monstruos aburrese enormemente. . . O seu soño?. ir a escola para
coñecer  a  outros  nenos.  Desafortunadamente  seus  pais  non  o
deixas saír da mansión, xa que para eles, o mundo exterior é moi
perigoso!. Acompañado polo seu fiel bulldog Fantomate., pequeno
Vampiro escápase en segredo na busca de novos amigoa. pronto
coñecerá  a  un  neno  humán,  Miguel,  pero  rápidamente  a  súa
amizade chamará a atención do aterrador Giboso, un vello inimigo
que estivo perseguindo a Pequeno Vampiro e a súa familia durante
séculos 

Cine de animación

CINE 791-DA TRO (2)

Trolls.  2,  Gira  mundial  /  directed by Walt  Dohrn  ;  screenplay by
Jonathan Aibel. . . [et al. ] ; songs produced by Ludwig Göransson
Madrid : Sony Pictures Entertainment, D. L. 2020 

Poppy e Branch descobren que o seu reino é so un dos seis reinos
musicais  -Funk,  Country,  Tecno,  Clásico,  Pop e Rock- que unha
vez conviviron en perfecta  armonía.  Con todo,  a  raíña  dos trolls
Rockeiros ameaza con silenciar calquera outro estilo musical coa
fin de que a súa tribu poida reinar sobre todos. Poppy e Branch
deberán embarcarse nunha busca épica para unir a todos os reinos
trolls  antes  de  que  ¡as  cancións  que  hai  nos  seus  corazóns  se
apaguen para sempre! 

Cine de animación

CINE 791-DA SEV
[amarelo]

Seven days  war  /  una película  de  Yuta  Murano ;  screenplay  by
Ichiroh  Ohkouchi  ;  music  by  Jun  Ichikawa
[Barcelona] : Selecta Visón, D. L. 2021 

Mamoru Suzuhara é un introvertido estudante de instituto que se
pasa  o  día  lendo  libros  de  historia  e  estratexia  militar.  Tras
decatarse de que a moza que lle gusta, Aya Chiyono, resístese a
mudarse coa súa familia a Tokio, decide reunir o valor necesario
para pedirlle que se fuxa con el. Acompañados por catro amigos,
deciden  ocultarse  dos  adultos  nunha  fábrica  de  carbón
abandonada.  Pero  tras  o  primeiro  día  de  diversión,  chegan  á
sorprendente  conclusión  de  que  non  están  sós  na  fábrica  e
coñecen  a  Malet,  unha  nena  tailandesa  que  foxe  da  oficina  de
inmigración.  Cando  á  mañá  seguinte  os  axentes  da  oficina  de
inmigración irrompen no lugar, Mamoru e os seus amigos repélenos
convertendo a súa pequena rebelión nunha guerra aberta contra os
adultos.

Cine de animación


