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BRANCO (0–2 ANOS)

832 ZOB ene 

En el prado / [Giovanna Zoboli ; Philip Giordano]
Barcelona : Libros del zorro rojo, 2020

No prado, o mundo transfórmase : brota o fungo, salta o 
saltamontes, pasta o burro, florece a flor, escapa a lebre. . . 

Animais ; Natureza ; O mundo que me rodea

81 RUI arr  

¡Arrorró! / Mariana Ruiz Johnson
Barcelona : Combel, 2020

Segue os pasos do protagonista para ir á cama

Hora de durmir ; O mundo que me rodea ; Libros con música 

832 APR 

Animales / [textos, Emma Munro Smith ; ilustraciones, Sally 
Garland]
Madrid : Bruño, 2020

Mentres xoga ao cucú-tras, o neno aprenderá as cores, descubrirá 
diferentes animais e divertirase apertándolles a tripa. 

Animais ; Cores



832 COW pig  

Piggy y sus camisetas / [ilustración : Nichola Cowdery]
Madrid : Bruño, 2020

Mira como Piggy realiza as súas actividades cotiás vestida cada 
vez cunha das súas camisetas novas

Porcos ; Hábitos ; Prendas de vestir; O mundo que me rodea

831 DEN emo  

Las emociones / Xavier Deneux
Barcelona : Combel, 2020

Descobre neste libro unha aproximación orixinal e sensible ás 
emocións

Emocións e sentimentos ; Libros para ver 



AZUL (3-6 ANOS)

832 SCA tod  

Todos al trabajo / Richard Scarry
[Barcelona] : Duomo, 2019

Como se constrúe unha casa? Como funciona unha mina de 
carbón? Como traballan os bombeiros valentes? Como se produce 
un salvamento en alta mar? Como se extirpan as amigdalas?

Profesións ; O mundo que me rodea 

832 KON ano  

Un ano co vento / Hanna Konola ; traducido por Anu Pitkanen
A Coruña : Hércules de Ediciones, 2019

A viaxe do vento a través das diferentes estacións está cheo de 
suaves soplos, de tranquilas brisas e de refachos máis fortes. O 
vento é invisible, pero podemos velo moverse ao noso ao redor 
todos os días. Podes atopar o vento no libro?

Vento ; Estacións do ano ; Meses do ano ; Contos  

81 BRI lob  

El lobezno perdido / Rachel Bright ; [ilustraciones de] Jim Field ; 
[traducido por Elena Gallo Krahe]
Zaragoza : Edelvives, D. L. 2018

Wolfie, o benjamín da manda, ha de partir en busca dun novo fogar 
xunto co resto de lobos. O lobezno está convencido de que xa é 
suficientemente maior, mesmo para ser o seu guía. Con todo, a 
longa travesía fai que Wolfie quede atrasado e só coa axuda dos 
distintos animais da tundra ártica será capaz de regresar xunto aos 
seus compañeiros de viaxe. 

Amizade ; Lobos ; Familia  ; Solidariedade ; 
Contos para contar ; Libros con música 



81 NEW buu  

¡Buu! / [texto e ilustraciones] Ben Newman ; [traducción, Anna 
Llisterri]
Algemesí (Valencia) : Andana, 2018

Non hai ninguén máis afouto ca min, e nada, pero que nada, me 
asusta. . . Xa o veredes!!!

Medo ; Contos encadeados ; Libros con música 

833 PER van  

Vanesa no quiere ser princesa / Xosé A. Perozo ; ilustrado por 
Jaime Asensi
[A Coruña] : Versátil, D. L. 2019

Vanesa non quere ser princesa narra as aventuras de Vanesa, 
unha nena que de maior quere ser moitas cousas. Un día decide 
que será doutora, ao día seguinte prefire ser xornalista ou escritora. 
Non o ten claro. Pero o que si sabe é que ela non quere ser 
princesa, Vanesa quere ser libre. 

Princesas ; Profesións ; Liberdade ; Días da semana ; 
Contos para contar

81 SCH buf  

La bufanda roja / Nicolás Schuff ; Mariana Ruiz Johnson
Alagón, Zaragoza : Apila, 2019

Félix perdeu a súa querida bufanda no parque. Era longa e 
vermella. Onde estará? Quen a levaría? "La bufanda roja" é un 
álbum para comprender que todo cambia pero nada se perde, e que
aquilo que teceu o amor segue a continuar connosco, aínda que ás 
veces se afaste para regresar transformado. 

Animais ; Relacións ; Contos acumulativos ; Libros con música
  



833 BRO noc  

La noche de Nandi / Eileen Browne ; [traducción María Cecilia Silva-
Díaz]
Barcelona : Ekaré, 2019

Nandi está invitada a pasar a noite en casa de Tindi. As dúas 
amigas están moi contentas por durmir soas, pero a medida que se 
preparan para durmir, Nandi síntese algo nerviosa. Óense ruidos 
moi estranos! Tindi di que é a súa familia, que é moi ruidosa, pero 
preto da choza hai animais que están moi espertos. 

Hora de durmir ; Animais salvaxes ; África ; Contos para contar
  

833 NUÑ atr  

Atrapamiradas / [texto] Marina Núñez ; [ilustracións] Avi Ofer ; 
[tradución, Manuela Rodríguez]
Pontevedra : Kalandraka, D. L. 2020 (Poio : Gráficas Anduriña) 
[34] p. : principalmente il. cor ; 23 x 23 cm

Mentres os adultos vivimos enganchados aos dispositivos móbiles, 
estamos a perdernos "cousas marabillosas". Pero alguén descubriu 
como recuperar a comunicación verdadeira! Hoxe Beira levantouse 
animada, disposta a atopar unha solución dunha vez por todas. 

Adicción a Internet ; Adicción aos teléfonos móbiles ; 
Relación avós-netos ; Contos para contar 

833 COR niñ  

El niño y el oso / de Tracey Corderoy y Sarah Massini
Barcelona : Astronave, 2018

Un neno que desexa ter un mellor amigo descubre un mensaxe 
escrito nun barco de papel. Ás veces, o amigo perfecto é o máis 
inesperado. Neste conto un neno e un oso buscan a forma de poder
xogar xuntos e convírtense en grandes amigos. 

Amizade ; Osos ; Nenos ; Contos para contar 



833 ESC pri  

Princesa Kevin / texto, Michael Escoffier ; ilustración Roland 
Garrigue ; [traducido por Elena Gallo Krahe]
[Zaragoza] : Edelvives, D. L. 2019

Kevin é unha princesa. E impórtalle un pemento que os outros lle 
fagan burla. Kevin é unha princesa, e punto. 

 Identidade de xénero ; Educar na igualdade ; Ruptura de
estereotipos ; Disfraces ; Contos para contar 

833 ORD pel  

Peluquería Alegría / Rafa Ordoñez ; [ilustraciones] José Fragoso
Madrid : Bookolia, 2020

Polas tesoiras de Eduardo desfilan moitos, moitos clientes. Todo o 
mundo sae contento, satisfeito. Pero hai algo que a el o entristece. 
Entra e descobre o seu sorprendente secreto

Autoestima ; Superación ; Contos para contar

833 ROS qui 

Quiero un gato / Tony Ross ; [traducción y edición, Estrella B. del 
Castillo]
Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2019

Os amigos e as amigas de Mia teñen unha mascota á que coidar e 
ocuparse dela cada día. Mia quere un gato pero o seu pai e a súa 
nai non soportan aos animais domésticos. Para conseguir os seus 
propósitos idea un astuto plan, pero. . . logrará o seu obxectivo?

Gatos ; Mascotas ;  Disfraces ; Relacións familiares ; 
Contos para contar

 



833 ROW cab  

El caballero que dijo "¡No!" / Lucy Rowland y Kate Hindley ; 
[traducido por Elena Gallo Krahe e Ignacio Chao]
Zaragoza : Edevives, 2019

Ned fai sempre o que lle piden. Cando os seus pais queren que 
garde os seus xoguetes ou se vaia á cama, faio cun sorriso. E se o 
dragón chega ao castelo pola noite, escóndese dentro, tal como 
dinlle. Pero unha mañá, en lugar de dicir «si», Ned contesta 
«NON!»

Cabaleiros ; Dragóns ; Amizade ; Contos para contar

833 STE nap  

Na procura da illa do tesouro / Lizzy Stewart ; [tradución Javier M. 
Blanco]
[Vigo] : Triqueta verde, 2019

Matilda e o seu pai son MOI diferentes. Ela é rápida, el é lento. 
Matilda é metódica e el un pouquiño trapalleiro. Ela gosta do 
silencio e el é un tanto rebuldeiro. Aínda así, deciden ir na procura 
dun tesouro agochado nunha illa perdida. Para iso seguen un mapa
que Matilda ten, mais o seu pai, que é moi distraído, frustra 
continuamente os plans de Matilda. Serán capaces entre os dous 
de atopar o tesouro?

Relación pais-fillos ; Curiosidade ; Aventuras ; Illas ; 
Contos para contar

833 VAL nub  

Nubes en la cabeza / Elena Val
Barcelona : Akiara books, 2020

Din que non temos os pés no chan. Din que eu teño a cabeza no 
chan e que a avoa ten nubes na cabeza. 

Alzheimer ; Relacion avoa-netos , Contos para contar



833 BIG bañ 
 

La bañera / Lisa Biggi y Paloma Corral
Barcelona : Takatuka, 2020
 
Chega a hora do baño, mamá prepara a auga e o pequeno 
convértese en extraterrestre!

Aseo persoal ; Imaxinación ; Relación nai-fillos ; 
O mundo que me rodea

 

833 MER tre 

Un trébol para Julieta / [Texto] Paula Merlán ; [ilustraciones] Mar 
Azabal
Madrid : Bookolia, 2020

Julieta dáse conta de que aquela cicatriz que a acompañou desde 
moi pequena pode conlevarlle problemas, así que decide escondela
da mirada dos seus amigos. Pero estes faranlle ver que non debe 
esconder esa marca, que ata pode mostrarse bela na súa esencia. 

Amizade ; Superación persoal ; Contos para contar

833 GOÑ mas  

Más allá : el arte de explorar / Liébana Goñi
A Coruña : Bululú, 2020

Unha nena explora mundos fantásticos, imaxinarios e imaxinados 
que nos sorprenderán cando saibamos quen os creou. A arte 
recréase nas obras de arte. 

Arte ; Pintores ; Contos para contar 



833 CRO mad 

Madre medusa / Kitty Crowther ; [traducción : María Carolina 
Concha]
Barcelona : Ekaré, 2020

Nai Medusa está feliz coa chegada da súa filla, acubíllaa entre os 
seus cabelos e sobre todo, protéxea en demasía do mundo exterior.
Anacarada quere ser como os demais nenos e nenas. Pero. . . 
conseguirá facer realidade os seus desexos?

Maternidade ; Relacións nais fillas e fillos ; Nacemento ;
Sobreprotección ; Contos para contar 

834 ARJ cer 

Cerdito, ¿adónde vas? / Juan Arjona ; Ximo Abadía
Barcelona : A buen paso, 2020

Ás veces, entre a verdade e a mentira hai tan só un Cerdito ao que 
lle encantan os estofados de landra. Durante o seu paseo matutino,
Cerdito tópase co granxeiro, o tendero, o cabaleiro, o alcalde e o 
rei. Todos lle preguntan onde vai, pero Cerdito dilles que non vai a 
ningún lado, senón que volve…Volve precisamente de salvar o que 
máis lle importa a cada un deles. Todo iso, di Cerdito, aconteceu a 
noite anterior. Será posible? 

Porcos ; Mentiras ; Contos para contar

834 MCK elm 

Elmer e o osiño perdido / David Mackee ; [tradución, Xosé Manuel 
González]
Pontevedra : Kalandraka, 2019

Bebé Elefante perdeu ao seu osiño de peluche e é incapaz de 
conciliar o soño. Elmer buscará o osiño por toda a selva. 

Xenerosidade  ; Amizade ; Medos infantís ; Elefantes ; 
Elmer (Personaxe de ficción) ; Busca da propia identidade ; 

Contos para contar
 



VERMELLO (7-8 ANOS)

86 WOO fab  

Fábulas de Esopo / ilustradas por Marta Altés ; adaptadas por Elli 
Woollard ; traducidas por Miguel Azaola
Barcelona : Blackie Books, 2020

"Achéguense e lean. Aquí atoparán a un oso amigable, a unha lebre
listilla, a un cachorro codicioso e a unha raposa moi pilla. Tamén a 
un raparigo bromista, a un pavo todo vaidade, a un asno moi 
fachendoso e a un ratiño de cidade. Achéguense, imos!

 Animais humanizados ; Clásicos e populares

834 CHA nin  

Ninguén coma min : (autobiografía dun tirano) / Ignacio Chao ; Eva 
Sánchez
Pontevedra : Kalandraka, D. L. 2019 (Poio : Gráficas Anduriña) 

Os delirios de grandeza dun ditador, a egolatría e o afán de 
perpetuación nunha metáfora -máis real do que parece- sobre os 
abusos do poder. 
Mención do XI Premio Internacional Compostela de álbum ilustrado.

Tiranía ; Contos 

833 SAC bla  

Blas Romero, el bandolero / Celia Sacido
Santander : Milrazones, 2019

Este é Blas Romero, o bandoleiro que non tiña vergoña. E non se 
deu conta! De súpeto, alguén sinalallo e Blas non pode soportar 
que a el, o bandoleiro máis famoso do mundo enteiro, fáltelle algo. 
Así que se dispón a roubarlle a vergoña ao primeiro incauto 
transeúnte que atope. 

 Vergoña ; Contos para contar 



833 BAR aos  

A oscuras / Halil Bárcena ; Laura Borràs Dalmau
[Barcelona] : Akiara, 2020

A chegada inesperada daquel circo ambulante foi celebrada por 
todos con gran entusiasmo. Como era o animal que gardaban en 
segredo? 

Circo ; Elefantes ; Contos
 

59 TOL zoo  

Zoolibro : curiosidades animales / Marije Tolman ; textos de Jesse 
Goossens ; [traducción : Cisca Corduwener]

Sabías que os gorilas lle teñen medo á auga? Ou que os flamencos
son de cor rosada porque comen camaróns? E cal será o único 
animal capaz de imitar a voz humana? Nestas páxinas atoparás 
toda clase de datos científicos, curiosos e divertidos, sobre unha 
selección de mamíferos, aves, insectos, réptiles e outros animais. 

 Animais 

 833 DEP oli  

Oliver Button é unha nena / Tomie dePaola ; [tradución, Sandra e 
Óscar Senra Gómez]
Pontevedra : Kalandraka, 2020

A Oliver Button chamábanlle nena. A el non lle gustaba facer as 
cousas que se supón que fan os nenos. Gustáballe xogar no 
bosque e saltar á corda. 

Ruptura de estereotipos ; Igualdade de xénero ; Tolerancia ;Contos 



833 ALE gis  

Gisela de cristal / [texto e ilustraciones] Beatrice Alemagna ; 
traducción, Palmira Feixas

Gisela é unha nena especial, perfecta, lixeira e. . . de cristal. Esta 
característica permite que todos lean con facilidade os seus 
pensamentos, algo que lle causa moitos problemas por culpa dos 
prexuízos que arrastra a sociedade. A súa historia é a de calquera 
que, na sociedade contemporánea, afronta a vida coa verdade por 
diante, un valor cada día máis difuso e que amosa a a afouteza 
desta pequena heroína. 

 Nenas ; Viaxes iniciáticas ; Emocións e sentimentos ; Ruptura de
estereotipos ; Diversidade

 

81 MAR ten 

Tengo un tanque de juguete / un poema de Pere Martí i Bertran ; 
ilustrado por Núria Tomàs Mayolas ; traducción de María Jesús 
Casado
Barcelona : Akiara, 2019

Cando o neno observa na televisión a violencia real que producen 
as armas, queda tan impactado que a partir dese momento 
cambiará a actividade bélica dos xoguetes por xogos pacifistas. 

Xoguetes ; Pacifismo ; Guerras ; Poesía, rimas e cancións

833 ORD chi  

Chispeanditillejo / texto, Rafael Ordóñez ; ilustraciones, David 
Sierra Listón
[Madrid] : Bookolia, 2019

Marisol quere saír a pasaear co seu can Melocotón. Cando se 
prepara para saír de casa, o seu pai, home sensato e precavido, 
faralle abrigarse ante a choiva. Choiva? Que choiva? 

Relacións pais – fillas ; Choiva ; Sobreprotección ; Contos



833 YOS ese  

Ese robot soy yo / [Shinsuke Yoshitake ; traducción Eugenia García
Muní y Alicia Jiménez de Dios]
Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2020

Facer os deberes, ordenar o cuarto e facerse cargo dunha 
infinidade de tarefas pode ser aburridísimo. Para solucionalo, a 
Kenta ocórreselle un plan maxistral : investir todos os aforros nun 
robot para que se converta no seu outro eu. 

Robots ; Busca da propia identidade ; Percepción en nenos ;
 Cómic de humor  

834 GUT per  

Perro Apestoso va al cole / Colas Gutman ; ilustrciones de Marc 
Boutavant ; traducción de Jan Martí
Barcelona : Blackie Books, 2019

Hoxe Perro Apestoso vai ao cole. Conseguirá non durmirse en 
clase? Poderá xogar un partido de fútbol sen rodar coa pelota? 
Aprenderá por fin a ler para descifrar as etiquetas do que atopa no 
lixo? 

Cans ; Gatos ; Escolas ; Contos de animais



VERDE (9-11)

398 JUA nap  

Na procura do medo esquecido : catálogo de criaturas mitolóxicas e
fantásticas de Galicia / juáncho
Vigo : Galaxia, 2021

 Nesta obra réndese homenaxe a algúns deses seres que levan 
dando medo durante moitos séculos e hoxe vagan polo noso 
esquecemento. A natureza aparece como protagonista, pois pon o 
escenario, a luz e os personaxes principais no seu deambular polas
nosas almas. 

Medo ; Mitoloxía ; Seres fantásticos
  

841 JUA mil  

Un milagro para Helen / [texto e ilustraciones] Ana Juan
 Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2019

A historia de Helen Keller e Anne Sullivan deu a volta ao mundo.
En 1882, con escasamente dous anos, Helen quedou cega e xorda.
Afundida na súa oscuridade, medrou como unha nena salvaxe e 
antolladiza. 

Keller, Helen (1880-1968) Biografías ; Nenos cegos Nenos xordos ;
Linguaxe por signos  ; Superación persoal 

845 GUS est   

Esta oca es la reoca / Marta Gusniowska [texto] ; Robert 
Romanowicz [ilustraciones] ; traducción, Abel Antolín Murcia 
Soriano y Eva Katarzyna Moloniewicz
Barcelona : Thule, 2020
 
Unha oca pesimista e escuálida non lle atopa sentido á vida, quere 
que a devoren. Con esa intención persegue a un raposo famento, 
pero de morro fino que só soña con galiñas rollizas. Así que por 
facerlle un favor, o raposo decide acompañala a casa do lobo, de 
padal máis vulgar. . . 

Ocas ; Emocións e sentimentos ; Superación personal ; Amizade ;
Humor 



846 ROD era  

Era dúas veces o Barón Lamberto ou O misterio da illa de San 
Giulio / Gianni Rodari ; ilustrado por Javier Zabala ; traducido por 
Isabel Soto
Pontevedra : Kalandraka, 2020 (Poio : Gráficas Anduriña) 

"Era dúas veces o barón Lamberto" é un relato divertido e 
disparatado que conta as peripecias dun ancián e adiñeirado 
aristócrata que, poñendo en práctica un antigo remedio exipcio, 
experimenta unha progresiva melloría na súa saúde, entre outros 
sorprendentes efectos. 

Anciáns ; Relacións persoais ;  Fantasía 
 

848 MIL cas  

A casa do recuncho de Pooh / A. A. Milne ; con ilustracións de E. H.
Shepard ; [tradución de Moisés Barcia]
Cangas do Morrazo (Pontevedra) : Sushi Books, D. L. 2020 

Pooh, Piglet e os seus amigos van ó Bosque dos Cen Acres, onde 
Tigger descobre que lles gusta ós tigres para comer, Piglet fai unha
Cousa Moi Importante e Pooh inventa un novo xogo. 

Winnie the Pooh (Personaxe de ficción) ; Amizade ; Fantasía ;
Aventuras 

86 BEA bel  

La Bella y la Bestia : y otros cuentos / Mme de Beaumont ; 
traducción de Noemí Sobregués
Barcelona : Alfaguara, 2017

Descobre os cinco mellores contos de fadas de Madame de 
Beumont, autora de moitos contos fantásticos sobre fadas, 
príncipes e amor verdadeiro

Fadas ; Encantamentos ; Príncipes ; Clásicos e populares 



843 RId ott  

Ottoline y el zorro púrpura / Chris Riddell
Zaragoza : Luis Vives, 2016

Ninguén quere perderse o gran evento. Ademais, hai un invitado 
especial : o misterioso Raposo Púrpura, famoso polas súas 
extraordinarias aventuras. Como negarse a acompañarlle nun 
safari de medianoite polas entrañas da Gran Ciudad?

Amizade ; Mundos fantásticos ; Fantasía ; Aventuras



AMARELO (12-14 ANOS)

845 PIC tom (12) 
 

Familia, amigos y otros bichos peludos : un proyecto genial / Liz 
Pichon ; [traducción al castellano, Daniel Cortés Coronas]
Madrid : Bruño, S. L. 2018

Tom ten que facer un traballo para clase e mentres busca 
información, aprenderá moitas cousas sobre a súa familia, amigos 
e mascotas. 

 Cuadrillas ; Adolescentes ; Relacións familiares; Animais ; Humor 

843 CAN gue (6)   

Se busca a. . . 6º C / Sara Cano ; ilustraciones de Pablo Delcielo
Barcelona : Alfaguara, 2017

Dúas clases rivais a piques de terminar o curso. . . É un curso 
pantasma con moitas ganas de vinganza. Máis trasnadas, 
estratexias e calafríos nunha nova e horrible aventura. A guerra 
máis vándala que se librou xamais dá o salto do colexio. . . 
directamente ao máis aló!

Escolas ; Cuadrillas ; Aventuras ; Humor 

847 RIV chi  

O chispas / Manuel Rivas ; ilustracións de Sonia García
Vigo : Xerais, 2020

O Chispas é músico. A el gustaríalle ser un artista cósmico, pero 
aos ollos da xente non é máis ca un simple cómico. Até que o 
poder da Fonte da Fala lles imprime forza ás súas cancións e se 
converte nunha estrela de rock. 

 Música ; Ciencia ficción



843 ROD gem (4)  

Los gemelos Tapper la lían en internet / Geoff Rodkey ; [traductor, 
Isabel Llasat Botija]
Barcelona : RBA, 2018

Os xemelgos Tapper convértense en fenómenos de internet 
despois de subir un vídeo pero todo vira nun pesadelo cando pasa 
o primeiro día de fama. 

Xemelgos  ; Internet (Rede informática) ; Aventuras ; Humor
 

846 GRA mag (3)  

La llave / Michael Grant ; [traducción, Xavier Beltrán Palomino]
1ª ed. 
Madrid : Hidra, 2014

O tempo acábaselles a Mack e aos Magníficos.  Mack, Jarrah, Xiao,
Dietmar e Stefan viaxan por Europa en busca da Chave, un antigo 
gravado de pedra que lles permitirá conseguir todo o poder do 
Vargran. Pero poderán atopar o castelo invisible de William 
Blisterthong MacGuffin, o posuidor da Chave? Mack ten menos de 
trinta días para aprender Vargran, reunir ao resto dos Magníficos e 
vencer á princesa Risky. Bastará coa Chave? Ou hai algo máis que
Mack debe atopar para salvar o mundo? 

 Viaxes ; Heroes ; Fantasía ; Misterio
 

61 ZAM roj  

El rojo es bello / de Lucía Zamolo ; [traducción del alemán, Marisa 
Delgado]
[Barcelona] : Takatuka, D. L. 2019

Todo comeza o día que unha moza sente unha estraña humidade 
entre as súas pernas e pregúntase que está a pasar? que significa 
esa mancha vermella?

 Menstruación ; Pubertade 



845 NEL man  

Manual de supervivencia para (super) princesas rebeldes / Sandra 
Nelson ; Jules ; traducción de Isabel Llasat 
Barcelona : RBA, 2020

Crees que o sabes todo sobre as princesas? De verdade pensas 
que a Bela Dormente do Bosque durmiu nada menos que cen 
anos? Ou que Brancaneves deixouse enredar por unha simple 
mazá vermella? Pois claro que non!

Princesas ; Ruptura de estereotipos ; Humor 

846 STI rav (4)  

El rey cuervo / Maggie Stiefvater ; traducción de Xohana Bastida
Madrid : SM, 2017

Gansey leva anos buscando un rei perdido. E, unha a unha, vai 
atraendo a outras persoas cara ao seu empeño : Ronan, que 
desvalixa soños ; Adam, cuxa vida xa non lle pertence ; Noah, cuxa
vida xa non é vida ; Blue, que o ama. . . e sabe que está destinada 
a matalo. Nada morto é fiable. O xogo final xa comezou. 

Poderes sobrenaturais ; Bruxas ; Amor ; Misterio ; Fantasía 

841 BRO cua  

Cuando tu vida es un libro / Alina Bronsky ; traducción del alemán 
de Begoña Llovet. 
Madrid : Siruela, 2020

A Kim nunca lle gustaron os libros e moito menos lelos. Cando 
chegan a unha biblioteca ninguén sabe para que foron a aquel 
lugar que cheiraba a vello e a po, e, aínda por riba, Leah Eriksson, 
unha escritora, estaba a esperar para lerlles a súa nova novela. 
Kim estaba moi atenta porque  os nomes eran outros pero os feitos 
que narraba e a historia que contaba eran o vivo retrato da súa 
propia vida,

Libros y lectura Amizade ; Amor adolescente ;  Intriga ; 
Superación persoal  



846 ROW ick  

El Ickabog / J. K. Rowling ; con ilustraciones de los ganadores del 
concurso de ilustración de El ickabog ; [traducción Gemma Rovira 
Ortega]
Barcelona : Salamandra, 2020

O reino de Cornucopia era o máis feliz do mundo. Todo era 
perfecto, excepto Os Pantanos, a rexión do norte onde, segundo a 
lenda, vivía o terrorífico Ickabog. Sobre ese monstro, calquera cun 
pouco de cabeza sabía que non era máis que unha fábula que os 
pais utilizaban para que os nenos se portasen ben. Aínda que o 
estraño das fábulas é que ás veces cobran vida propia. . . 

Monstros ; Mundos fantásticos ; Amizade ; Fantasía 

843 RUI tro  

La Troupe / Antonio J. Ruiz Munuera
[Zaragoza] : Edelvives, 2020

No 1860, Elisabeth Copeland, unha señorita de quince anos, chega
á cidade do Quebec para reunirse co seu pai, o temido 
administrador colonial británico, en pleno conflito entre ingleses e 
franceses polo dominio do Canadá. O seu encontro fortuíto cunha 
compañía de circo, darálle unha volta á súa vida. 

Circos ; Amor ; Aventuras 

088 GUI  

Guinness World Records 2021
Barcelona : Planeta, D. L. 2020

Benvid@ á edición de 2021, totalmente actualizada para a nova 
década con miles dos récords máis recentes. Descobre o teu 
mundo o longo de 12 capítulos repletos dos logros máis 
sorprendentes e inspiradores de todo o globo terráqueo e máis aló. 

Récords ; Curiosidades e marabillas



CINE INFANTIL E XUVENIL

CINE 791-DA ELC  

Elcano y Magallanes : la primera vuelta al mundo / director, Ángel 
Alonso ; guion, José Antonio Vitoria y Garbiñe Losada ; música, Joseba 
Beristain con Euskadiko Orkestra Sinfonikoa-Orquesta Sinfónica de 
Euskadi y Orfeón Donostiarra ; canción original, La Oreja de Van Gogh
Valladolid : Divisa Home Vídeo, cop. 2019

Unha das aventuras máis emocionantes xamais contadas. Unha viaxe 
ao descoñecido que se iniciou baixo o mando de Magallanes e que 
rematou Juan Sebastián Elcano. Tormentas, fame, tribus. . . cinco 
embarcacións partiron de Sevilla. Tres anos despois só unha conseguiu 
volver. Unha aventura increíble arredor dun planeta cuxa redondez 
quedou finalmente demostrada. 

Cine de animación ; Cine de aventuras ; Cine histórico ; Cine infantil ;
Cine español  

CINE 791-DA FAM 

La familia Bigfoot / [dirección, Jeremy Degruson, Ben Stassen ; 
guion, Bob Barlen, Cal Brunker]
Madrid : Tripictures, 2020

Bigfoot, o pai de Adam, quere utilizar a súa fama para unha boa 
causa : protexer unha reserva natural en Alaska. Con todo, cando 
Bigfoot desaparece misteriosamente sen deixar rastro, Adam e os 
seus amigos terán que estar dispostos a calquera cousa para 
atopalo e salvar así a reserva natural. 

Cine de animación ; Cine de aventuras ; Cine familiar ; Cine belga 



VIDEOXOGOS
NINTENDO SWITCH

XE NSW INS 

Instant sports : summer games
Saint Ouen : Nintendo Co., cop. 2020 

Xogos electrónicos

XE NSW ORI 

Ori and the blind forest
[S. l. ] : iam8bit, cop. 2020

Xogos electrónicos


