


BRANCO (0–2 ANOS)

81 RUB ani

Animais / [Antonio Rubio e Óscar Villán]
Pontevedra : Kalandraka Editora, 2019 

«Animais» reúne unha amigable e heteroxénea sucesión de fauna
silvestre e salvaxe. 

Animais ; O mundo que me rodea ; Libros para ver ;
 Libros con música

 

81 ORT lun 

Luna lunera  / [texto e ilustraciones] Estrella Ortiz y Nuria Gallardo
Aguadulce (Almería) : Editorial Libre Albedrio, 2020 

Descobre a cantiga tradicional "luna lunera, cascabelera. . . " 

Poesías infantís ; Libros con música 

834 RAN don 

¿Será un león? / Claudia Ranucci ; David Fernández Sifres
[Zaragoza] : Edelvives, D. L. 2020 

Don Yata atopa algo raro ao saír de casa. Será a cola dun león? 

Rinocerontes ; Animais salvaxes ; O mundo que me rodea



81 RUB fro 

Froitas / [texto] Antonio Rubio ; [ilustracións] Óscar Villán ; 
[tradución, Manuela Rodríguez]
Pontevedra : Kalandraka, 2019 

Lendo e recitando melodicamente encheremos o froiteiro con 
saborosas e nutritivas froitas : a mazá que dá a maceira, a laranxa 
da laranxeira. . . Un poema canción, refrescante e colorido, para 
alimentar corpo e mente. 

Froitas ; Libros con música 

832 BAR bes 

Bestiario de los contrarios / Adrienne Barman
[Barcelona] : Libros del Zorro Rojo, 2020 

Quen pasa máis tempo fora da auga, o oso polar ou a foca? Que 
animal camiña moi amodo? 

Animais ; Contrarios ; O mundo que me rodea 

834 RAN don 

La broma / Claudia Ranucci ; David Fernández Sifres
[Zaragoza] : Edelvives, D. L. 2020 

Don Yata decide gastarlle unha broma á súa amiga Josefa. Que 
terá na fazula? 

Rinocerontes ; Animais salvaxes ; O mundo que me rodea 



AZUL (3-6 ANOS)

834 MER peq 

Pequeño botón / Paula Merlán ; Lucía Cobo. 
[Madrid] : Narval, 2019 

Pequeno Botón era  moi  pequerrecho.  Soñaba con lucir  nun dos
traxes que cosía Teixugo, o xastre.  Aínda que pensaba que polo
seu  tamaño  xamais  sería  elixido.  Non  imaxinaba  o  que  lle  tiña
preparado o destino. . . 

Autoestima ; Animais humanizados ; Amizade 

629 SAN enm 

¡En marcha! / [ilustrado por Allan Sanders]
[Madrid] : Susaeta, D. L. 2014 

Botemos  unha  ollada  de  preto  ao  mundo  do  transporte  e
descubramos  as  asombrosas  maneiras  de  viaxar.  Levanta  as
lapelas para ver quen está a viaxar e como. Acende os motores, hai
moito por explorar! 

Vehículos ; O mundo que me rodea

833 MAR can 

O can de Milu /  Mariann Máray ; [tradución, Manuela Rodríguez]
Pontevedra : Kalandraka, 2019 

Peluso é o gran compañeiro de xogos e de diversión dunha nena
encantada coa súa peculiar mascota 

Osos ; Relación neno-animal ; Mascotas ; Contos para contar



833 ORO dia 

Los dÍas en casa / Begoña Oro ; ilustraciones de Núria Aparicio  
Barcelona : RBA, 2020 

Esta é a historia de Jimena,  de Nico,  de Gala,  de Marcos.  .  .  e
tamén a túa. Aprendiches, soñaches, riches, creciches, xogaches e
ensináchesnos moitísimas cousas aos maiores. Unha mirada tenra
e optimista á situación causada pola COVID-19. 

Emocións e sentimentos ; COVID-19 ; Contos para contar 

81 ORD rat 

Ratón a la fuga / Miguel Ordóñez 
Coruña : Bululú, 2020 

Rato inicia unha viaxe que é nunha sinxela alegación pola vida :
toma as rendas e decide o teu futuro ; goza do que che atopas polo
camiño e se capaz de abandonar o que non che convence ; corre e
explora  cos  ollos  ben  abertos  ;  os  lugares,  a  xente  e  as
experiencias  vividas  no  traxecto  son  á  fin  e  ao  cabo  o  máis
importante, seica o único, que temos. 

Ratos ; Viaxes ; Toma de decisións ; Libros con música 

59 SAN ani 

Animales / [ilustrado por Allan Sanders]
Madrid : Susaeta, D. L. 2018 

Chamando aos pequenos exploradores!  Botemos unha ollada de
preto ao mundo animal e descubramos onde viven algúns deles. 

Animais ; O mundo que me rodea 



59 BAR bai 

Baixo  terra /  Petra  Bartíková  ;  ilustracións,  Marcel  Králik  
A Coruña : Baía, 2020 

O coello, a toupa, o teixugo. Todos estes animais viven baixo terra.
Algúns só no inverno, algúns todo o ano. Os animais son coma a
xente : teñen diferentes preferencias e necesidades. Achégate ao
reino  animal  e  atrévete  a  formar  parte  del,  ainda  que  sexa  un
anaquiño.  

Animais ; Natureza 

834 ROM est 

Un estraño agasallo / José Carlos Román ; Silvia Álvarez
Vigo : Triqueta verde, 2019 

O día que apareceu o estraño paquete no bosque, todos fixeron a
mesma pregunta : será para min? Quen, de non ser así, podería
recibir  algo  así  bonito?  O  que  ninguén  imaxinou  era  quen  sería
realmente o seu destinatario. . . 

Amizade ; Amistad ; Celos ; Animais humanizados ; 
Contos para contar

833 HAU voy 

Voy a portarme muy bien / Chris Haughton ; [traducción, Salvador 
Figueirido y Luis Amavisca]
1ª ed. 
Madrid : NubeOcho ; 2020 

Simón quere ser o mellor can do mundo. Vai portarse moi ben. 
Cando o seu dono Alfonso sae a facer un recado, Simón ve na 
mesa da cociña unha deliciosa torta e é que… é que… Non pode 
evitalo! Despois ve un gato! E a Simón encántalle perseguir gatos. 
Ser bo todo o intre é moi difícil. 

Conducta social ; Mascotas ; Contos para contar



59 BAR nar 

Na ribeira / Petra Bartíková ; ilustrado por Marcel Králik ; traducido 
por María Reimóndez
A Coruña : Baía, 2020 

Os ríos, as pozas, as lagoas. . . Que farían os animais sen todo iso?
Sen auga non sobrevirían. Mesmo algúns viven nela, por debaixo
da superficie. . . Acompáñanos a coñecer o reino animal acuático e
subacuático. 

Animais ; Natureza 

833 GUR lod 

Lo difícil / Guridi
Sevilla : Tres tristes tigres, 2020

Comunicarse non é tan doado como parece. Ás veces hai que 
realizar un gran esforzo e armarse de valor. Ao noso protagonista 
gustaríalle poder saudar ao panadeiro, á súa veciña Ana ou á 
señora Antonia. . . pero cando o tenta aceléraselle o corazón e 
súanlle as mans. 

Comunicación ; Medos infantís ; Dificultades ; Relacións sociais ;
Contos para contar

833 TAN con 

Conta comigo / Miguel Tanco ; [traducción Maruxa Zaera Landeira] 
Coruña : Bululú, 2019

Todos temos unha paixón. Para algúns é a música, para outros a 
pintura, pero para a nena protagonista da nosa historia son. . . as 
matemáticas! E é que as matemáticas están en todas partes. Ás 
veces están agochadas, e a ela encántalle atopalas. 

Matemáticas ;  Diversidade ; Búsqueda de la propia identidad ;
Contos para contar



833 CAS mam 

Mamo /  Alejandra  Castelló,  Babeth  Ripoll  ;  ilustrado  por  Marisa
Morea  
Barcelona : Baobab, 2020 

Kai está a piques de coñecer ao seu madrastra. As madrastras dan
medo! Pero ela non é como as madrastras malvadas dos contos…
ela é MAMO, unha MAdrastra-MOlona! 

Familias ;  Nais ; Madrastras ; Contos para contar 

833 IGL teñ 

Teño  medo /  escrito  e  ilustrado  por  David  de  la  Iglesia
Vigo : Galaxia, 2020 

É domingo pola mañá, Lucas vai ao parque, pero alí non ten amigos
cos que xogar. Quizais todos estean aínda a durmir! Só está Mr.
Robot, quen se ocupa da vixilancia e mantemento do parque e que
pode axudar a calquera neno que o precise. O pequeno cóntalle ao
Robot o pesadelo daquela noite, e Mr. Robot, consciente do seu
desasosego, comeza a facerlle preguntas e a pescudar cales son
as súa inquedanzas e, despois, animalo para enfrontarse aos seus
medos que o axuden a superalos.  

Medos infantís ;  Monstros ;  Emocións e sentimentos ; 
Contos para contar 

833 CAR por 

¿Por qué los patos vuelan en forma de V? / Pablo Caracol 
Madrid : Liana, 2020 

Álbum delicado e evocador sobre a relación cos avós, a transmisión
do saber, o ciclo da vida. Unha invitación para observar o ceo e os
seres que nel habitan, a cambiar de perspectiva e a buscar o noso
propio camiño. 

Relación avós-netos ;  Morte ; Crecemento; Contos 



78 MAM fra 

A fraga do meu avó / Mamá Cabra, Alicia Borrás e Gloria Sánchez ; 
ilustracións de María Lires
Vigo : Galaxia, 2019 

A fraga do meu avó está chea de árbores,  animais e vida,  pero
agora vese rodeada de eucaliptos e de xente que tenta cortala. 

Ecoloxía ; Bosques ; Cancións infantís ; Poesía, rimas e cancións 

81 SOL ope 

Operación Frankenstein / Fermín Solís
[S. l. ] : Narval, 2015 

Boris, Víctor e Elsa son tres irmáns listos e espertos. Un día Boris, o
pequeno,  ao  baixar  o  lixo  atópase  cun  anaco  de  maniquí  nun
contedor e lévallo a casa. Víctor viu a película "O monstro do doutor
Frankenstein". 

Relacións entre irmáns ; Trasnadas ; Poesía, rimas e cancións 

834 ALL esa 

¡Esa fruta es mía! / Anuska Allepuz
Andana : Valencia, 2018 

Un  día,  no  profundo  da  xungla,  cinco elefantes  descobren unha
nova árbore, unha árbore moi alta, e na parte máis alta da árbore
atópase a froita máis deliciosamente deliciosa que calquera deles
viu algunha vez. "MIÑA!",  grita cada elefante. "Miña, miña, miña,
miña, MIÑA!" Pero, quen chegará primeiro? 

Animais humanizados ; Elefantes; Xenerosidade ; 
Compañerismo ;  Contos para contar 



833 COR lus 

Lusa la pelusa / María Luisa Correa Velásquez
Zaragoza : Apila, 2018 

Lusa é unha peluxe moi fachendosa. Todos os días desarregla a
súa melena para estar guapa. Con todo, á xente non lle gusta a súa
compañía e todos a evitan. Lusa a peluxe é un conto para entender
quetodos  temos  o  noso  lugar  no  mundo,  aínda  que  ás  veces
teñamos que buscalo con tesón superando as adversidades. Lusa é
moi pequena e moi grande á vez. 

Busca da propia identidade ;  Amizade ; Emocións e sentimentos 



VERMELLO (7-8 ANOS)

833 TIR des 

Desconectados / Miriam Tirado [texto] ; Joan Turu [ilustraciones]
[Barcelona] : Carambuco, 2020 

Desconectados preséntanos unha familia e como cada un dos seus
membros  pasa  gran  parte  do  día  enganchado  á  pantalla.  A
situación  vaise  complicando  e,  sen  que  se  dean  conta,  crece  a
desconexión entre eles. Como volver conectar? En Desconectados
serán os pais os encargados de facer entender a situación aos seus
fillos, poñer os límites e conseguir un bo uso das pantallas. . . 

Novas tecnoloxías 

833 SEN nor 

¿NORMAL? / texto, Amparo Sena ; ilustraciones, Francesc Rovira
[Sant Joan Despí (Barcelona) ] : Corimbo, 2019 

Martina  é unha nena moi  inquieta  e  curiosa.  Non para  quieta  e
sempre se fai unha chea de preguntas. Un día, mentres esperan ao
seu pai que está a facer a compra no mercado, a súa bisavoa dille
que se comporte como unha nena NORMAL e non faga cousas
raras. NORMAL? Martina pensa. Que quere dicir NORMAL? 

Tolerancia ; Conducta social ; Convivencia ; Contos ; Humor 

833 LOP vis 

La visita : (Globito, los Tremendos y las Paplinias) / Marisa López 
Soria ; ilustraciones de Alejandro Galindo
Madrid : Galimatazo, 2020

Unha  tarde  Globito  acode  a  casa  dos  seus  amigos  para  tomar
chocolate con churros. Pero non o fai só. Decide levar en brazos un
león pequeniño. Así o envurullo está servido. . . 

Trasnadas ; Absurdo ; Contos 



833 ALM hij 

Hijo / Ariel Andrés Almada, Sonja Wimmer
Madrid : Cuento de Luz, cop. 2020 

Onte á noite  tiven un soño.  Un soño no que chegabas ao noso
fogar  cos  olliños  apenas  abertos  e  unha  chea  de  preguntas  na
punta do nariz. . . . 

Relación pais-fillos ; Emocións e sentimentos ; Contos

833 CAN mor 

Mortiña : un curmán repugnante / texto e ilustracións de Barbara 
Cantini ; tradución ao galego, Rosa Marta Gómez Pato e Manuel 
González González
A Coruña : Hércules de Ediciones, 2019 

Mortiña  e  o  seu  mellor  amigo,  un  galgo  albino  chamado
Tristeiro, viven coa tía Defuntiña en Vila Decadente. Pero un
día ocorre algo inesperado : algúns nenos do lugar, amigos
de  Mortiña,  chegan  a  Vila  Decadente  despois  de  recibiren
unha  misteriosa  invitación,  namentres  tía  Defuntiña
desaparece.  

Zombis ; Contos

 78 PAK ram 

Ramona Órbita : a dona do tempo / Pakolas ; ilustracións, Laura 
Romero
Vigo : Galaxia, 2020 

Chega Ramona Órbita coa súa máquina cargada de rock and roll, 
disposta a percorrer os tempos para aprender e protexer a 
natureza.

Viaxes a través do tempo;  Cancións infantís galegas ;
 Poesía, rimas e cancións



833 GOÑ ale 

Alén : a arte de explorar / Liébana Goñi 
A Coruña : Bululú, 2020 

O conto que rompe definitivamente con os estereotipos de xénero.
«As mozas non xogan ao futbol!», «as bonecas non son para os
nenos!».  «as  nenas  non  poden  ensuciarse!»,  «os  nenos  non
choran!"». Seguro que ouviches frases deste tipo na televisión, a
escola ou mesmo en casa, pero non son certas. Xa sexas neno ou
nena, podes facer o que queiras!
Cun ton político que foxe dos prexuízos, esta é unha lectura que
empodera e dá ferramentas aos nenos e nenas para que non teñan
medo de ser quen son.

Arte ; Pintura ; Fantasía ; Contos

78 MAR vel 

O  veleiro  verde  /  María  Fumaça  ;  ilustracións  P.  Pastor
Vigo : Galaxia 2019 

O veleiro de Maria Fumça inicia unha nova viaxe nun veleiro verde
coas  bodegas  ateigadas  de  amizade,  cariño  e  cancións  para
compartir de xeito inclusivo. 

Canciones infantiles ; Poesía, rimas y canciones 

833 MUN isa 

Isadora Moon y la noche mágica / Harriet Muncaster ; traducción de
Vanesa Pérez-Sauquillo
Barcelona : Alfaguara, 2019 

sadora foi convidada o baile anual de vampiros, pero ela fai ballet
como as fadas. Terá que preparar o baile de vampiros, pero non
quere  renunciar  a  ser  en  parte  un  fada!  Cando  se  levante  o
pano. . ., atreverase Isadora a ser distinta aos demais? 

Imaxinación ; Humor ; Contos



833 REY muñ 

Muñeco  de  barro /  Emma  Reyes  ;  Carme  Solé  Vendrell  
Barcelona : Libros del zorro rojo, 2020 

A escritora revela un dos seus recordos máis afastados, cando era
unha nena orfa, que vive no medio da miseria na Bogotá dos anos
vinte,  pero faio con pinceladas de brillante lucidez,  con palabras
que transmiten a frescura e a inxenuidade dun xogo infantil   

Recordos ; Infancia ; Pobreza ;Creatividade 

833 MES acu 

O  Acuario /  Joao  Pedro  Mèsseder,  texto  ;  Célia  Fernandes,
ilustración  ;  [tradución,  anxo  Tarrío]
[A  Coruña]  :  Hercules  de  Ediciones,  D.  L.  2019
 
Era unha vez un acuario e os seus habitantes, todos iguais, todos
distintos. Un mundo pequeno, mais con problemas, onde transcorre
esta  historia  sinxela  e  ben  escrita  sobre  diferenzas,  prexuízos,
axuda. . .  

Emocións e sentimentos ; Envexa ; Amizade ; Igualdade ;
Prejuicios ; Contos 

833 COP moc 

Mocos : una semana o siete días / Jaume Copons ; Beatriz Castro 
Barcelona : Duomo, 2019 

Os nenos adoitamos arrefriarnos entre cinco e doce veces ao ano.
Cando empezan os mocos e a tose, o meu consello é ter un bo
libro a man. Pero isto é o que dixo o médico ao meu tío Óscar : 1-
Repouso (descansar moito e durmir ben) . 2- Beber moita auga e
líquidos (sopas, zumes…) . 3-Ter a man panos suaves. 4- Se hai
febre  alta  e  malestar,  ibuprofeno  ou  paracetamol.  E  paciencia.
Moita paciencia. 

Arrefriados ; Resfriados ; Emocións e sentimentos ; Contos 



87 SER mes (2) 

Unha mestra en apuros / texto, Pilar Serrano ; ilustración, Jorge 
Campos. 2, Isto é outro mundo 
A Coruña : Bululú, 2020 

A nosa mestra de infantil é nova pero sobradamente preparada e
con moita experiencia en lidar coas trasnadas, as inquietudes e a
persoal visión do mundo dos seus alumnos.  

Mestres ; Profesores ; Escolas ; Cómic 

87 SMI buf 

Buffy cazavampiros / basado en la serie creada por Joss Whedon ; 
ilustrado por Kim Smith ; [historia y texto por Jason Rekulak ; 
traducción, equipo SM]. 
Madrid : SM, 2020 

Hai algo na habitación de Buffy que non lle deixa durmir. Cada 
noite, do armario de Buffy, saen uns estraños ruídos. Decidida a 
investigar que está a pasar, pídelle aos seus amigos que queden a 
durmir para que a axuden a descubrir o misterio. Vai ser unha festa 
de pixamas que xamais esquecerán! 

Vampiros ; Monstros ; Valentía ; Amizade 

833 GUT per 

Perro Apestoso se enamora / Colas Gutman ; ilustraciones de Marc
Boutavant ; traducción de Jan Martí
Barcelona : Blackie Books, 2020 

Can Apestoso namorouse! Unha perrita pulgosa e un pouco cegata
chamada  Singracia  rouboulle  o  corazón,  pero  non  sabe  como
achegarse  a  ela.  Coa  guía  do  sedutor  como  oráculo  e  cos
inestimables  consellos  de  Gatochato,  Can  Apestoso  lánzase  á
conquista  do  amor,  pero  nada  sairá  como  debería…  Conseguirá
descubrir o amor verdadeiro xunto a Singracia? Unha vez máis, co
seu infinito entusiasmo demostrará que baixo o seu pelo de fregona
vella latexa un corazón moi grande. 

Cans ; Gatos ; Amor ; Contos 



78 ROM can 

Cantareas do faro / Miguel Anxo Romero e Leandro Lamas ; 
[música, Bárbara Mourelo] 
Ferrol : Embora, 2020 

Libro-disco cunha ducia de poemas 

Cancións infantís ; Poesía, rimas e cancións 

834 MER alo 

As aloucadas historias dos Monki /  Paula Merlán ; Blanca Millán
Vigo (Pontevedra) : Triqueta, 2019 

Ir  de  vacacións,  conseguir  algúns  libros  ou  tocar  o  piano  pode
chegar a se converter nun auténtico pesadelo para a familia Monki.
As súas aloucadas ideas farán que Musa, a súa mellor amiga, lles
faga aprender a pensar e a resolver os seus propios problemas. 

Animais humanizados ; Humor ; Contos de animais 



VERDE (9-11)

845 CAM div 

La divertida vida de las mascotas / James Campbell, Rob 
Jones ; traducción de Adolfo Muñoz 
Madrid : Anaya, 2019 

Se adoras aos animais, se queres ter un animal, ou se non che gustan
o animais pero encántache rire ata terminar chorando no chan. . .
Este é o libro perfecto para ti! A que podes xogar coa túa mascota?
Por que os gatos teñen medo dos cogombros? Desde os cachorros
regalados por Nadal, á Teoría da Conspiración Hamsteriana pasando
polas  táboas  de  identificación  de  caquiñas  e  moito,  moito  máis,
descobre detalles descacharrantes dos animais e prepárate para unha
lectura tan divertida que te partirás de risa! 

Animais de compañía ; Mascotas ;  Humor 

843 WES hol (6) 

Los Hollister  en Suiza /  Jerry West  ;  traducción de Mireia Rué ;
ilustraciones  de  Pedro  Rodríguez.   
Barcelona : RBA, 2017 

Os Hollister esperan pasar uns tranquilos días nos Alpes suízos,
explorando as preciosas paisaxes, descubrindo novos costumes e
facendo  amigos.  O  achado  dunha  misteriosa  chave  colocaraos
sobre  a  pista  dun  perigoso  ladrón  de  diamantes.  Conseguirán
detelo? 

Familia ; Excursións ; Aventuras 

843 DIG niñ (6)  

La niña más rebelde ayuda a una niña / Texto de Anne Digby ; 
ilustraciones de Kate Hindley
Madrid : Bruño, 2020 

Como  logrará  A  NENA  MÁIS  REBELDE  portarse  ben  no
campamento tendo que compartir tenda coa insoportable Arabella?
Especialmente se esta segue metendo en leas a Joan,  a mellor
amiga de Elizabeth. E encima parece que Arabella non é a única
que lles causará problemas ás dúas mozas. 

Amizade ; Cuadrillas ;  Campamentos ; Aventuras 



844 MAÑ ann (4) 

Fiesta  a  medianoche /  Pedro  Mañas  ;  David  Sierra  Listón  
Barcelona : Destino, 2020 

En Moonville, a noite de Halloween festéxase ao grande. Mesmo
Anna e os demais aprendices de maxia pensan dar unha festa para
celebralo. Por desgraza, o envexoso Oliver Dark ten un plan para
roubarlles  a  todos  os  invitados.  Claro  que  ningún  cazameigas
poderá  impedir  que  o  Club  da  Lúa  Chea  páseo  de  medo…  De
moitísimo medo! 

Meigas ; Cuadrillas ; Maxia ; Ruptura de estereotipos
 

86 GRE via 

Los viajes extraordinarios de Julio Verne / ilustrado por Pedro 
Simón Ros ; adaptación de Shia Green
Barcelona : RBA, 2020 

La vuelta al mundo en 80 días ; Dos años de vacaciones ; Viaje al
centro de la Tierra ; Viaje a la Luna ; Cinco semanas en globo ; Un
capitán de 15 años ; Miguel Strogoff ;  Veinte mil leguas de viaje
submarino  ;  Los  hijos  del  capitán  Grant  ;  La  isla  misteriosa
Visita ás profundidades da Terra, revela os misterios dos océanos,
coñece mundos inexplorados e investiga as marabillas do universo
con  esta  recompilación  de  relatos  baseados  nas  novelas  máis
famosas de Julio Verne. 

Viaxes fantásticas 

94 FAB cie 

100 momentos que cambiaron la historia / Mercè Fabregat ; 
ilustraciones de Miguel Delicado
Barcelona : RBA, 2020 

Neste libro descubrirás os grandes acontecementos que cambiaron
o destino da humanidade e deron lugar ao mundo no que vivimos.
Unha asombrosa viaxe das orixes do cosmo ao nacemento do rock
and roll e, mesmo, a crise da COVID-19. 

Historia universal 



845 GUT señ 

La señorita Riqui es un poco friki / Dan Gutman ; ilustración, 
Sergi Càmara ; taller de lectura, Carlos Álvarez de Eulate
Madrid : Bruño 2019 
 

No colexio de A. J. pasa algo moi raro. . . A profe de plástica leva
un vestido feito con trapos e unhas luvas como os que se pon a
miña nai para sacar algo súper quente do forno. Pero o peor é que
lle gusta coleccionar lixo! 

Escolas ; Cuadrillas ; Humor 

843 SAN for (7) 

La aventura de los Balbuena en la gran pirámide / Roberto Santiago
; ilustraciones de Enrique Lorenzo
Boadilla del Monte, (Madrid) : SM, 2019 

A familia Balbuena e as súas veciñas nunca viviron unha aventura
tan emocionante nin tan perigosa. Acaban de aterrar no cretácico.
A natureza está máis salvaxe que nunca. Os dinosauros poboan a
Terra. E eles só poden facer unha cousa. . . fuxir! 

Viaxes a través do tempo ; Pirámides ;
Aventuras  

59 SER bic 

Bichos : la vida secreta de los animales / Lucía Serrano
Madrid : Anaya, 2019 

Preguntáchesche algunha vez como son realmente os animais que
coñecemos? Estamos rodeados de moitos  tipos  de animais,  por
aquí e por alá. Atopámolos na nosa contorna máis próxima ou en
lugares máis afastados.   

Animais ; O mundo que me rodea  



929 EGU sup 

Supremas. Mozas mitolóxicas / Xan Eguía
Coruña : Bululú, 2019 

Se un libro sobre mozos extraordinarios poden e deben lelo mozos 
e mozas, por que non un libro sobre mozas mitolóxicas? Atenea, 
Perséfone, Batwoman, a Princesa Leia, Katniss Everdeen, América
Chávez… son mulleres supremas, teñen moitas cousas en común 
pero sobre todo valores imprescindibles. 

Mulleres ; Lendas 

843 LIN pip (1) 

Pippi Calzaslargas / Astrid Lindgren ; ilustraciones originales de 
Ingrid Vang Nyman ; [traducción de Ulla Ljungström y Esther Rubio]
Barcelona : Kokinos, 2020 

Pippi Calzaslargas vive soa en Villa Villejulla co seu cabalo e o seu
mono. Tamén ten unha maleta chea de moedas de ouro e por iso
pode mercar todos os caramelos e xoguetes que queira. Ademáis
de lista, xenerosa, divertida, independiente e imaxinativa, é a nena
máis  forte  do  mundo  e  xamais  permite  que  nada  nin  ninguén
socave a súa confianza en sí mesma nin que ningún abusón se saia
coa súa. 

Liberdade ; Travesuras ; Trasnadas ; Humor ; Aventuras 

843 KLE zas (3) 

T-Rex son multitud / Martina Klein ; ilustraciones de Isabel Vílchez
Miguel  
Barcelona : Montena, 2015 

Hai pouco estivemos no Museo de Historia Natural de Nova York e,
sen querer,  levámonos un bonito recordo :  un ovo de dinosauro!
Agora temos ao animalito  en casa e non sabemos moi ben que
facer con el. Levámolo ao cole? Dámoslle de comer? Gustaralle o
puré  de  patacas?  A  ver  se  o  noso  amigo,  o  mago  Belerenchi,
axúdanos  antes  de  que  se  decaten  os  maiores.  Isto  de  vivir
aventuras para poder contalas nos libros estásenos indo das mans.
. .   

Irmáns ; Magos ;  Dinosaurios ; Aventuras 



635 CLE gra 

Un gran jardín / textos de Gilles Clément ; ilustraciones de Vincent
Gravé  ;  traducción  de  David  Domínguez
1ª  ed.  
Barcelona : Lumen, 2018 

O xardineiro  que  planta  e  coida  este  gran  xardín  convídanos  a
percorrer o ciclo de vida deste durante todo un ano. Mediante un
texto lírico cheo de matices e referencias á natureza, o xardineiro
constrúe o seu xardín como o fixeron os primeiros humanos que
cultivaron a terra : con legumes e froitas. Desde seméntaa en maio
ata a floración en abril, o xardineiro goza da beleza que lle rodea.
Cada  mes contempla  diferentes  cores,  texturas  e  fragrancias,  e
novos animalillos acoden a visitarlle! 

Xardinería ;  Botánica 

846 HAR ima 

Os  imaxinarios /  A.  F.  Harrold  ;  ilustrado  por  Emily  Gravett
Vigo : Sushi books, 2019 

Rudger  é  o  mellor  amigo  de  Amanda.  Rudger  non  existe,  pero
ninguén é perfecto. Só Amanda pode ver ao seu amigo imaxinario.
Pero un día o señor Bunting chama á súa porta. E quere levar a
Rudger. Algúns din que Bunting aliméntase de amigos imaxinarios.
A  única  solución  é  que  Rudger  fuxa  só.  Pero  pode  un  amigo
imaxinario sobrevivir sen alguén que lle imaxine? 

Amigos imaxinarios ;  Fantasía 

841 LIN lob 

O lobo de area / Åsa Lind ; ilustrado por María Elina ; traducido do 
sueco por Antón Lado 
Pontevedra : Kalandraka, 2019 

Zackarina vivía cos seus pais nunha casa á beira do mar. A casa
era pequena, aínda que o mar era enorme. E no mar pódese un
bañar,  polo menos no verán.  E xa era verán,  un verán cálido e
solleiro. E Zackarina queríase bañar. Pero había un problema. Non
tiña permiso para bañarse soa, e a papá non lle apetecía baixar á
praia. . . "Que lles importa verdadeiramente ás nenas e aos nenos?
Que os maiores traballen moito, que non fagan cousas xuntos, que
non os entendan. . . Porque hai tantas Zackarinas sufrindo soidade,
frustracións, incomprensión. . . 

Lobos ; Amor á lectura ; Relación pais-fillos ; Aburrimento ;  Nenos
abandonados ; Desatención ; Contos de animais ; Vida real 



81 RAM por 

Porque te quero /  Baldo Ramos ;  ilustracións,  Anxo Rodríguez.  
Vigo : Galaxia, 2019 

Lese practicamente igual de esquerda a dereita que de dereita a
esquerda. Estes poemas son reversibles. 

Poesías infantís ; Poesía, rimas e cancións 

841 BRU dia 

Los días pequeños / Pep Bruno ; ilustraciones Daniel Piqueras Fisk
Madrid : Narval, 2018 

Quizá  hai  moito  tempo  que  non  equitacións  nun  patinete  para
deslizarche costa abaixo a toda velocidade ou que non sobes a
unha torre para falar cunha nube ou que non afinas puntería cun
tiracroios ou que non escoitas un conto de medo ben contado ou
que non sintas a asubiar cos teus amigos. . . 

Veciños ; Pobos (Persoas) Contos; Vida real 

520 TUH cam 

A historia de Greta : non es demasiado pequeno para facer cousas 
grandes : [a biografía non oficial de Greta Thunberg] / texto, 
Valentina Camerini ; [ilustracións, Veronica "Veci" Carratello ; 
tradución, Moisés Barcia]
Barcelona : Sushi Books, D. L. 2020 

Foi unha mañá de agosto en Estocolmo que Greta Thunberg 
decidiu que non podía ignorar máis a situación do planeta: o 
cambio climático era moi preocupante e todos actuaban coma se 
non fose o seu problema! Desde ese día nada volveu ser igual.
Greta empezou a facer folga todos os venres para chamar a 
atención das autoridades sobre o cambio climático. Hoxe inspirou 
todo un movemento que saíu á rúa para pedir medidas ambientais 
urxentes. Únesche? 

Biografías ; Quentamento global ; Thunberg, Greta

 

O  asasinato  da  profesora  de  xeografía /  Pepe  Tobaruela  
[Ferrol] : Embora, 2019 



844 TOB asa 

Un misterioso asasinato, o preludio dunha investigación que levará
a Matilde e o comisario a enfrontarse a un estraño caso no que se
mesturan  a  realidade,  os  soños  e  as  lendas  e  onde  nada  nin
ninguén é o que parece. 

Escolas ; Asasinatos ; Misterio 

635 ZOM gra 

El gran libro de las flores / Texto e ilustraciones de Yuval Zommer ; 
[traducción, Susana Tornero]
Barcelona : Juventud, 2020 

Que comen as plantas carnívoras? Canto peso soportan as follas 
do nenúfar xigante? Florecen os cactos? Atoparás as respostas a 
estas preguntas tan espiñentas e a moitas máis no interior. Tamén 
poderás xogar a buscar e atopar nas imaxes un bulbo especial. 
Descobre todo tipo de plantas con flores coloridas, carnívoras, 
estrañas e marabillosas de todo o mundo neste innovador libro de 
flores e déixache sorprender polas curiosidades que encerran. 

Flores ; Botánica 



AMARELO (12-14 ANOS)

846 RIO pru (1) 

El  oráculo  oculto /  Rick  Riordan  ;  traducción de  Ignacio  Gómez
Calvo  
[Barcelona] : Montena, 2016 

Tras  enfuerecer  a  Zeus,  o  deus  Apolo  é  desterrado do Olimpo.
Débil e desorientado, aterra na cidade de Nova York convertido nun
mozo normal. Sen os seus poderes divinos e baixo a aparencia dun
adolescente que disimula os seus catro mil anos de idade, Apolo
deberá aprender a sobrevivir no mundo moderno mentres busca a
maneira  de  recuperar  a  confianza  de  Zeus.  Pero  entre  deuses,
monstros  e  mortais,  Apolo  ten  moitos  inimigos  a  quen  non  lles
interesa que recupere os seus poderes e volva ao Olimpo. Cando
Apolo  vese  en  apuros,  só  lle  queda  un  lugar  onde  acudir  :  un
refuxio  secreto  de  semideuses  modernos  coñecido  como  o
Campamento Mestizo. 

Seres mitolóxicos ; Supervivencia ; Fantasía ; 
Aventuras 

929 ROS mar  

Maravillosas /  Ana  Rossetti  ;  ilustraciones  de  Jesús  Gabán.  
Madrid : Libros de las malas compañías, 2020 

Este libro é unha invitación para trazar a xenealoxía feminina dun
barrio.  Seguindo  a  pista  da  actriz,  a  pensadora,  a  verdulera,  a
xurista,  a  princesa,  a  militante,  a  poetisa,  a  xornalista  ou  a
simpática -  trinta mulleres en total  -  constrúese a historia  dunha
parte  de  Madrid  que  se  chamou  O  Refuxio  e  que  elas
transformaron en Marabillas. 

Mulleres Biografías ; Biografias de personaxes históricos 

929 MAR ell 

Ellas  son  de  ciencias  :  historias,  pasiones  y  sueños  de  15
científicas / Vichi De Marchi y Roberta Fulci ; ilustraciones de Giulia
Sagramola
Madrid : Ediciones Laberinto, 2020 

Quince  perfiles  de  mulleres  que  escribiron  unha  páxina
fundamental na historia da ciencia analizados en primeira persoa, a
través das narracións simuladas das  propias  protagonistas quen
relata a súa traxectoria vital  e inquietudes aos lectores.  Nun ton
coloquial  e  moi  ameno,  descubrimos  os  pasos  que  levaron  a
converterse  a  cada  unha  en  personaxes  imprescindibles  en
distintos ámbitos científicos. 

Científicas Biografías ; Mulleres Biografías 



841 DEL que 

Quérote / Hélène Delforge ; Quentin Gréban
 Valencia : Algar, 2020 

Quererse.  Un  estado,  unha  oportunidade,  unha  sorpresa,  un
sentimento, unha sensación, unha emoción. O amor vívese, o amor
dise, o amor cóntase, o amor compártese, o amor comeza, o amor
acaba. . . ás veces. Mais non sempre. Hai tantas clases de amor
como namoradas e namorados. 

Amor ; Vida real  

841 DUR sec 

Os secuestradores de burros / Gerald Durrell ; [tradución, Moisés
Barcia]
[Cangas do Morrazo (Pontevedra) ] : Sushi Books, D. L. 2019 

Ambientada nunha illa  grega,  esta  entretida  historia  conta  como
Amanda e David conspiran para burlarse do desagradable alcalde
local e axudar ao seu amigo Yani, que está a piques de perder a
casa e as terras. Os veciños, e especialmente o alcalde, dependen
dos  seus  burros  para  o  trasnporte.  Se  os  burros  desaparecen,
paralizarase toda a aldea. . . 

Liberdade ;  Solidariedade ; Ecoloxía ; 
 Humor ;Vida real 

847 COL jue (4) 

Balada de pájaros cantores y serpientes / Suzanne Collins ; 
traducción de Pilar Ramírez Tello y Manuel de los Reyes 
Barcelona : RBA Molino, 2020
 
A ambición será o seu motor. A rivalidade, a súa motivación. Pero 
alcanzar o poder ten un prezo. É a mañá da colleita que dará 
comezo aos décimos Xogos da fame. No Capitolio, Coriolanus 
Snow, de dezaoito anos, prepárase para unha oportunidade única : 
alcanzar a gloria como mentor dos Xogos. A casa dos Snow, antes 
tan influente, atravesa tempos difíciles, e o seu destino depende de 
que Coriolanus consiga superar aos seus compañeiros en enxeño, 
estratexia e encanto como mentor do tributo que lle sexa 
adxudicado. Todo está na súa contra. Humillárono ao asignarlle á 
tributo do Distrito 12. Agora, os seus destinos están 
irremediablemente unidos. . . 

Distopía ; Supervivencia ; Ciencia ficción ; Fantasía 



846 CLA caz (2) 

Cazadores de sombras. Los orígenes. 2, Príncipe mecánico / 
Cassandra Clare ; traducción de Patricia Nunes 
Barcelona : Destino Infantil y Juvenil, 2020

Consciente do singular poder de Tessa, o Magister segue tras os 
seus pasos, disposto a acabar cos Cazadores de Sombras. Os 
culpa dunha desgraza que esnaquizou a súa vida. Tessa, xunto ao 
belo e autodestructivo Will e o doce e devoto Jem, iniciará unha 
viaxe que os levará non só a descubrir a terrible traxedia do seu 
inimigo, senón tamén o secreto familiar que esconde a verdadeira 
identidade da moza. 

Amor ; Poderes máxicos ; Personaxes sobrenaturais ; Fantasía 

929 FRA bus 

Ana Frank / Miguel Bustos ; David Domínguez
Barcelona : Beascoa, 2019

 
Todos nalgún momento escribimos os nosos soños e sentimentos 
nun diario. Ana Frank non era a excepción e, mentres fuxía dos 
nazis, oculta durante anos nun pequeno agocho, escribiu o que 
sería o diario máis famoso da historia. 

Frank, Anne (1929-1945) ; Biografías 

94 PAL his 

Atlas histórico ilustrado : un viaje fascinante a través de la historia 
para revivir sus diferentes etapas y conocer las distintas 
civilizaciones y a sus protagonistas / [textos, Gianni Palitta ; mapas,
Dario Cali]
Madrid : Susaeta, D. L. 2017 

Os temas fundamentais da historia presentados mapa a mapa, 
explicados no texto e acompañados de ilustracións que axudan a 
situar os acontecementos e a enmarcar aos seus protagonistas 

Historia universal - Atlas 



844 DAN esc (3) 

Escuela de frikis : y llegó Hicklebee-Riyatulle / Gitty Daneshvari ;
ilustrado  por  Carrie  Gifford  ;  traducción  de  Laura  Manero.  
Barcelona : Montena, 2010 

Madeleine, Theo, Lulu e Garrison recaeron nas súas antigas fobias.
Ou,  polo  menos,  iso  é  o  que  cre  Mrs.  Wellington.  Así  que  a
extravagante directora e antiga raíña da beleza "convida os catro"
mozos  a  un  segundo  curso  "non  opcional"  na  súa  exclusiva  e
secretísima  escola  de  verán  para  eliminar  calquera  vestixio  dos
seus antigos  medos.  Con todo,  pronto  todos  terán  cousas  máis
importantes nas que pensar : unha misteriosa persoa quere destruír
a escola, e, aínda por riba, chegou Dahlia Hycklebee- Riyatulle, a
nova alumna. . .   

Escolas ;  Cuadrillas ;  Humor ; Misterio ; Fantasía 

843 CAN gue (4) 

Cero  pixelero /  Sara  Cano  ;  ilustraciones  de  Pablo  Delcielo  
[Barcelona] : Alfaguara, 2017 

Unha  clase  moi  unida.  Un  profe  moi  molón.  .  .  pero  a  veces
catastrófico. Piques, movidas e chanzas. . . Agora entre membros
dun mesmo bando. ! 

Escolas ; Cuadrillas ; Humor ; Aventuras 

845 LIE club (3) 

Malditas  chicas /  Gemma  Lienas  ;  [ilustraciones,  Álex  Omist]
Barcelona : Destino, 2014 

Os  de  cuarto  organizaron  unha  festa  de  disfraces  e  non  nola
podemos  perder.  Pero  hai  unha  condición  :  temos  que  ir  con
parella!  como imos  atopar  unha  noiva  nunha  semana  se  non  o
fixemos en doce anos? 

Escolas ; Cuadrillas ; Aventuras ; Humor



841 ALF gru 

O grupo / An Alfaya
Vigo : Xerais, D. L. 2019 

Sentiches discriminación algunha vez polo teu aspecto, a túa orixe
ou a túa orientación sexual? Serías quen de desprazarte a diario
pola  túa  cidade  nunha  cadeira  de  rodas?  Imaxinas  ter  un  pai
maltratador? Antón, Runa, Carla, Amina e Nico son adolescentes
que viven en primeira persoa algunha destas situacións. Deciden
acudir  ao  Centro  Cívico  do  seu  barrio  seguindo  o  consello  dos
adultos nos que confían. Non se coñecían, mais a carón de Sandra,
unha traballadora social que conduce os encontros, as súas voces
álzanse de xeito testemuñal amosando a súa vulnerabilidade. Non
obstante  a  coordinadora  arrastra  feridas  pendentes  de  cicatrizar
que a fan dubidar da súa capacidade profesional cando se atopa
fronte ao Grupo. 

Adolescencia ; Diversidade ; Busca da propia identidade  

843 GAR ban (13) 

Sensación en Miami / Ana García-Siñeriz ; [ilustraciones de] Jordi
Labanda
Barcelona : Destino, 2016 

A  Feira  de  Arte  Raruno  de  Miami  está  en  perigo!  A  delegación
islandesa ao completo desapareceu! E non, non se perderon nas
exóticas praias de South Beach nin tampouco se foron de parranda
polos locais do distrito Art Decó, desapareceron no interior dunha
instalación artística con forma de verme xigante Como foi posible?
Zoé e os seus amigos terán que descifrar o misterio entre artistas
extravagantes, críticos malévolos, coleccionistas chiflados, o pai de
Zoé, e por suposto, Amanda. Que tolemia! 

Amizade ; Cuadrillas ; Aventuras  

87 FRA bri (1) 

La brigada de las pesadillas / guión, Franck Thilliez ; ilustraciones, 
Yomgui Dumont ; color, Drac 
Barcelona : Astronave, 2019 

Adéntrate nos pesadelos dos adolescentes e descobre qué sucede
realmente na Clínica do Soño. . . Tristan e Esteban teñen 14 anos e
forman parte da misteriosa «Brigada dos pesadelos». Creada polo
profesor Angus, o dúo é capaz de entrar dentro dos pesadelos dos
pacientes mediante un dispositivo especial, destruír a súa orixe e
lograr que recuperen os seus soños pracenteiros 

Aventuras ; Misterio ;Cómic 



87-MAN ITA bea (11) 

Beastars / Paru Itagaki ; [traducción Marc Bernabé]
Asturias : Milky Way, 2019 

Ansioso  por  esclarecer  o  caso  do  asasinato  de  Tem,  Legoshi
tópase no vestiario con Riz,  que pretende facelo calar.  Ábrese o
pano dun duelo de dimensións bestiais, pola súbita aparición dunha
señora da limpeza failles postergar a batalla ata Noitevella.  

Cómic manga 

847 POW chi 

Chicas salvajes / Rory Power ; traducción de Eva González Rosales
[Madrid] : Hidra, 2020 

Nunha estraña academia situada nunha illa,  un grupo de amigas
teñen que descubrir  por  que unha delas desapareceu mentres o
centro está en corentena.  Os horrores que agardan máis aló da
academia son algo que xamais poderían imaxinar. . . 

Amizade ;  Virus ; Novela de terror ; Ciencia ficción 

87-MAN YAM tak (3) 

Takagi-san  :  experta  en  bromas pesadas /  Soichiro  Yamamoto  
Barcelona : Ivrea, D. L. 2018 

O  día  a  día  de  Nishikata  non  podería  ser  máis  tedioso,  a  súa
compañeira de pupitre en clase, Takagi, llas ingenia sempre para
incordiar gastándolle bromas á mínima oportunidade. Ao contrario
do que un podería chegar a pensar, iso non desanima a Nishikata, é
máis, está totalmente decidido a devolverlla e lograr que un día ela
mórrase  da  vergoña.  Con  todo,  a  experiencia  no  tema  fai  que
Takagi  sempre  estea  un  paso  por  diante.  Parece  que  a  ela
encántalle ver como se ruboriza e desespérase cando cae nas súas
gracias, pero será ese o verdadeiro motivo? 

  Cómic manga



87-MAN TSU mad (8) 

Made in abyss / Akihito Tsukushi
Barcelona : Ivrea, 2017 

Riko, Reg e Nanachi chegan á sexta capa das profundidades onde
se atopan coa aldea das sombras. Riko perde de vistra aos seus
compañeiros  de  viaxe.  Mentres  os  busca  atópase  cunha  moza
chamada Veko oculta nun lugar coñecido como "o fondo do ollo",
situado nos arredores da aldea.  

Cómic manga

85 SAL bam 

Bambi : una vida en el bosque / Texto de Felix Salten ; traducido
por Maria Alonso Seisdedos ; ilustraciones de Benjamin Lacombe 
[Zaragoza] : Edelvives, 2020 

Bambi, un corzo de poucos días, vive baixo a protección da súa nai,
quen lle acompaña no descubrimento da vida no bosque. Co paso
das  estacións,  convértese  nun  mozo  inquieto  e  curioso,  que
ademais  descobre  a  presenza del,  un  serio  perigo  que  axexa a
todos os animais. 

Animais ; Bosques ;  Relación nai-fillos ; Cervos 

841 HAU atr 

A  través /  Tom  Haugomat  ;  [traducción  de,  Clara  Huffmann]  
Buenos Aires : Pípala, 2019 

Todos  nacemos,  todos  morremos,  todos  sentimos.  A  través  dos
ollos  do  personaxe  podemos  observar  o  presente  inmediato,  a
paixón polos detalles e a inmensidade da existencia.  

Vida cotiá Libros de imaxes ; Vida real 



847 DUA lun 

Luna 174 / Clara Duarte
Barcelona : La Galera, 2019 

Aínda que a súa vida parece idéntica á de calquera outra persoa, 
posúe un don que a persegue desde que era unha nena : é capaz 
de ver a alma do resto dos seres humanos. A maioría dos que lle 
rodean son todos de cor gris, nese punto intermedio que separa o 
malo do bo, pero existe unha moza, unha moza coa alma branca, á 
que sente atada e coa que acabará coñecendo as estrelas que 
brillan sobre o seu tellado : Gaia Wheeler. Un día, Luna recibe unha
oferta dunha empresa que parece coñecer o seu secreto, a pesar 
de que ela nunca o compartira. 

Amizade ; Amor ; Segredos ; Ciencia ficción 

841 CAR mal 

O mal querer  / Natalia Carou 
A Coruña : Baía, 2020 

Cibrán Ulloa ten todo canto un rapaz de dezaseis anos puidera 
desexar : é fillo único dunha respectada familia da alta sociedade, 
vive nunha magnífica mansión, estuda nos mellores colexios 
privados, viaxa cos seus pais a países exóticos, ten teléfonos e 
ordenadores dotados coa última tecnoloxía e recursos económicos 
sen límites. Malia todo iso, non quixeras estar no seu lugar. Cando 
Iria Fraga chega ao centro de menores Monteorellán para facer un 
informe pericial psicolóxico sobre o rapaz, despois de que este 
cometese un delito, descubre que nesta historia nada é o que 
parece. Cibrán Ulloa vive nunha brillante burbulla dourada, pero no 
seu interior arde un lume moi negro. . 

Adolescentes ; Vida real 



MEDRAR LENDO

ML 520 GAR pap 

Papá,  por  que  non  pintas  as  unllas  de  cores?  :  educando
(construíndo)  masculinidades  disidentes /  Jorge  García  Marín  
Vigo : Galaxia, 2020 

Non se nace home ou muller. Apréndese a ser home ou muller. No
caso concreto dos homes, aprendemos a ser, ademais, machos, a
desenvolver unha serie de roles e de comportamentos que, a estas
alturas do século XXI, convén revisar en detalle. Neste libro, Jorge
Marín reflexiona sobre a necesidade de deconstruír esa educación
que  nos  fai  homes  dende  unha  nova  perspectiva,  feminista  e
integradora. 

Masculinidade ;  Feminismo ;  Igualdade de xénero ; Rol sexual 



CINE INFANTIL E XUVENIL

CINE 791-DA ZAP 

Zapatos rojos y los siete trolls / escrita y dirigida por Sungho Hong ;
codirigida por Moohyun Jang y Youngsik Uhm ; música de Geoff
Zanelli
Madrid : Sony Pictures Entertainment, 2020 

Uns  ananos  enfeitizados  atópanse  a  unha  moza  cun  poder
misterioso : os seus zapatos vermellos. Deberán emprender unha
misión xunto a ela para volver ser humanos e salvar o reino.

   Cine de animación ; Cine de aventuras ;
 Cine infantil; Cine coreano 
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