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Novidade

Clásicos ilustrados

Heidi
Autora: Johana Spyri
Ilustracións de:
Miguel Robledo
Traducido por:
Patricia Buxán Outeiro
PVP: 32,90 €
Ano 2021
424 páxinas
Tapa dura
160x220 mm
ISBN: 978-84-124512-2-1

O toutizo do Metiu do Alpe, o veciño do que ninguén
quere saber, vai ter que tomar conta da súa neta orfa, Heidi. A
chegada da cativa á cabana do avó cambiará para sempre a súa
vida. Chega á colección ‘Clásicos ilustrados’ unha novela inesquecible, un clásico da literatura alemá, un tesouro da cultura
suíza. Unha reinvidación da vida sinxela, un canto de gratitude
aos dons que outorga a natureza máis esgrevia. Quen coñece a
Heidi non pode apartala xa nunca máis do seu recordo, que é o
mesmo que dicir do seu corazón.

Seleccionado na lista de honra do IBBY
2022 na categoría de tradución

Clásicos ilustrados

Unha noite no tren da Vía
Láctea
Autor: Kenji Miyazawa
Ilustracións de:
Miguel Robledo
Traducido por:
Gabriel Álvarez Martínez
PVP: 27,90 €
Ano 2020
276 páxinas
Tapa dura
160x220 mm
ISBN: 978-84-122631-4-5

Neste volume inclúense sete dos relatos máis coñecidos do
famosísimo escritor xaponés: ‘Unha noite no tren da Vía Láctea’, ‘A estrela da avenoiteira’, ‘A araña, a lesma e o tanuki’, ‘A
oficina dos gatos’, ‘Orbel e o elefante’, Matasaburó, o do vento’
e ‘Gauche o violoncellista’. A poesía do cotián, a desbordante
imaxinación e a tenrura caracterizan un clásico moderno, considerado “o Principiño” da literatura xaponesa

Clásicos ilustrados

Vidas imaxinarias
Autor: Marcel Schwob
Ilustracións de: 22 artistas
Traducido por: Samuel Solleiro
PVP: 24,90 €
Ano 2017
184 páxinas
Tapa dura
160x220 mm
ISBN: 978-84-947807-0-7

Un clásico da literatura francesa. Un libro que creou todo
un xénero: o da biografía literaria, máis rica, máis ambiciosa,
máis divertida, máis evocadora. Ao longo dos séculos, Marcel
Schwob vai procurando a esencia das paixóns da humanidade
mediante unha poderosa imaxinación e un xeito de escribir baseado na beleza, na claridade e na destreza no uso dos recursos
narrativos. Personaxes reais e inventados que conseguen grazas
a esta obra un lugar perenne na eternidade.
«En todas as partes do mundo hai devotos de Marcel
Schwob que constitúen pequenas sociedades secretas» (Jorge
Luis Borges).
«Schwob é un dos escritores venerados pola clase dos aventureiros pasivos, e os seus devotos parécense aos do satanismo,
que en diversas circunstancias recorren ás invocacións máis suxestivas da nigromancia» (Pierre Mac Orlan).

Novidade

Traducións imprescindibles

Poesía completa anotada
Autor: Konstandinos Kavafis
Tradución de:
Miguel A. Areses Martín
PVP: 24,90 €
Ano 2022
464 páxinas
Tapa branda
160x220 mm
ISBN: 978-84-124512-4-5

Os poemas de Kavafis están considerados entre os máis
fermosos nunca escritos. A capacidade de evocar tempos pasados xunto coa precisa ollada sobre os grandes temas da Humanidade continúa atraendo admiradores, especialmente entre o
lectorado máis novo.
Esta edición inclúe detalles e explicacións sobre centos de
eventos históricos, personaxes e localizacións. Inclúe un perfil
literario e biográfico deste escritor universal e imprescindible.

Novidade

Traducións imprescindibles

O misterio do cuarto
amarelo
Autor: Gaston Leroux
Tradución de: Laura Corral
PVP: 18 €
Ano 2022
328 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
978-84-124512-3-8

No castelo do Glandier produciuse un suceso imposible. A
señorita Stangerson sufriu un desapiadado ataque dun enmascarado, a pesar de que estaba pechada na súa alcoba. Como foi posible que entrase e saíse un criminal? Este enigma aparentemente insondable atrae a atención do xornalista Rouletabille, que
sabe como facer traballar «o lado correcto do seu pensamento».
Un clásico da literatura detectivesca preciso e fermoso
coma un cronómetro mecánico.

Novidade

Traducións imprescindibles

O nome da rosa
Autor: Umberto Eco
Tradución de:
Maite Jiménez Pérez
PVP: 35 €
Ano 2021
728 páxinas
Tapa dura
160x220 mm
ISBN: 978-84-124512-0-7

Obra mestra de Umberto Eco. A novela detectivesca medieval que engaiola lectores desde o 1980. Guillerme de Baskerville e Adso falan coma nós nesta marabillosa aventura sobre
libros, crimes e as marabillas da Europa medieval.
Corre o mes de novembro do 1327. Dous viaxeiros chegan
á máis famosa abadía beneditina do norte de Italia no medio de
grandes conflitos entre o Sacro Imperio e o Papado de Avignon.
O monxe detective Guillerme de Baskerville e o novizo Adso
de Melk deben enfrontar unha vaga de mortes violentas entre
os monxes da congregación.
Inclúe as ilustracións e apuntamentos orixinais do autor.

Novidade 2ª edición

Traducións imprescindibles

Frankenstein
Autora: Mary Shelley
Tradución de: Samuel Solleiro
PVP: 17 €
Ano 2021
248 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-123849-8-7

Subtitulado O Prometeo Moderno.
Versión inédita en galego da edición do 1818 (considerada canónica) deste clásico da literatura inglesa. Considerada a
primeira novela de ciencia ficción, a obra de Shelley segue a
ser indispensable, chea de aventuras, intriga e fondas reflexións
filosóficas. Acompáñanos nunha viaxe fascinante que comeza
cando o capitán Walton rescatan das xeladas augas do Ártico a
Victor Frankenstein, quen comeza a contar a súa fabulosa historia. O relato da creación dun monstro sen nome que fala e
reclama, coas mans cheas de sangue, o seu dereito ao amor.

Traducións imprescindibles

O xardín secreto
Autora:
Frances Hodgson Burnett
Tradución de: Carlos Freire
PVP: 17 €
Ano 2021
296 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-123849-3-2

Mary Lennox é unha nena orfa que se ten que mudar á
mansión do seu tío, en Yorkshire, ao norte de Inglaterra, un
territorio dominado pola natureza indómita do páramo.
Afeita a mandaricar, grazas á sua criada Martha e ao xardineiro Ben Weatherstaff descubrirá os beneficios do aire puro, a
natureza e, sobre todo, os xardíns.
O día que descubra unha chave enterrada e coñeza a Dickon, o neno encantador de criaturas salvaxes, a súa vida cambiará
para sempre. Unha historia sobre o poder da beleza e da amizade.
Unha novela fermosa e inmortal, perfecta coma unha rosa.

Novidade

Cómic infantil e xuvenil

Bulleira: As abraiantes aventuras de Mariña 2
Autores: Miguel Robledo, Simón Blanco e Ignacio Hernández
PVP: 15 €
Ano 2021
96 páxinas
Tapa branda
240x170 mm
ISBN: 978-84-123849-5-6

Galicia leva máis dunha década na escuridade logo dun
apagón que fixo desaparecer a electricidade. Mais polos negativos e positivos investigan como recuperar as enerxías. Quen
gañará o desafío?
Segundo volume da serie de aventuras protagonizada por
Mariña. Unha frenética aventura na que a moza coñecerá o
amor, a perda e a traizón a través dunha chispeante viaxe por
lugares resucitados, personaxes de lenda, monstros estremecedores e moitos máis segredos no Camiño de Santiago.
A partir dos 12 anos.

Cómic infantil e xuvenil

Carriandola: As abraiantes aventuras de Mariña 1
Autores: Aloysius e Simón Blanco
PVP: 15 €
Ano 2020
96 páxinas
Tapa branda
240x170 mm
ISBN: 978-84-121324-1-0

Estamos no ano 2020. Mais non no noso 2020. Nesta realidade alternativa, o mundo leva na escuridade 12 anos. Logo do
grande apagón, a electricidade desapareceu, talvez para sempre.
Galicia vive tempos convulsos, de medo, tebras e fanatismo.
Mais algo está a piques de mudar nun recanto da Vía da Prata
que se dirixe a Santiago. Mariña, unha nena especial, vivirá unha
inesperada aventura na procura da luz. Acompáñanos nesta alucinante viaxe.

Cómic infantil e xuvenil

O destino de Kameko
Autores: Abel Alves
e Jorge Campos
PVP: 15 €
Ano 2021
104 páxinas
Tapa branda
170x240 mm
ISBN: 978-84-123849-1-8

Abel Alves

Chiharu é unha moza orfa salvada da morte por unha misteriosa guerreira. Quen é esa nena que leva sempre unha tartaruga no alto da cocorota? Por que quere apreixala o máis desapiadado asasino do imperio?
Unha trepidante historia de aventuras, unha homenaxe á
cultura do Xapón. Unha lectura que te vai deixar sen alento.
A partir dos 10 anos.

Cómic infantil e xuvenil

Gazafellos
Autor: Fon
PVP: 15 €
Ano 2021
60 páxinas
Tapa branda
210x297 mm
ISBN: 978-84-122631-8-3

Quen che contou que os Gazafellos non existen? Abofé
que existen. E son ben graciosos e extravagantes. Descubre que
aventuras lles pasaron a Mauro e Tiago cando coñeceron a Fede
e o seu mundo se revolucionou.
A partir de 8 anos.

Premio Follas Novas 2018 ao
mellor cómic
2ª edición

Cómic infantil e xuvenil

Alter•Nativo
Autor: Jorge Campos
PVP: 29,90 €
Ano 2017
Tapa dura
170x240 mm
ISBN: 978-84-122631-5-2

Nova edición do cómic de Jorge Campos que no 2017 conseguiu o Premio á mellor Banda Deseñada na Gala do Libro
Galego 2017.
A nova edición inclúe unha bolsa de tea de algodón ilustrada polo autor.
Unha illa misteriosa na que ocorren cousas extraordinarias.
A que parece imposible darlle a volta a este argumento e construír
con el unha historia orixinal? Pois Jorge Campos conségueo con
esta banda deseñada diferente desde todos os puntos de vista.
Un cómic sen palabras con moitos niveis de lectura. Universos paralelos, un personaxe que vai decidindo que facer e
como naqueles libros de «Escolle a túa propia aventura» nos
permite saber que lle pasou tras calquera das súas decisións.
Un labirinto narrativo que se estende como as páxinas deste libro en forma de acordeón sobre a mitoloxía popular sobre illas
misteriosas. O ilustrador galego é quen de cinxir unha morea de
referencias, desde Verne a Stevenson, de Defoe a Homero, de
Pinocho e Moby Dick a Lost e O Señor das moscas.
A partir dos 9 anos.

Novidade

Clásicos rescatados

Soños eléctricos
Autor: Ramón Caride
PVP: 16 €
Ano 2021
216 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-124512-1-4

No futuro viviremos en cidades verticais, estratificadas por
clases sociais en niveis que ou ben soben até o ceo ou se perden
nas catacumbas dos sotos. Cidades protexidas por campás do
sol, arrodeadas por un deserto letal.
Nese futuro viviu Stevo Dádik, o protagonista desta novela
de ciencia ficción clásica que gañou o Premio Blanco Amor de
novela no 1992.
Agora editamos a versión comemorativa do seu 30º aniversario na colección de clásicos rescatados, unha escolma de obras
recentes imprescindibles para a literatura en galego.

Clásicos rescatados

O paso do Noroeste
Autor: Xavier Queipo
PVP: 21,90 €
Ano 2021
204 páxinas
Tapa dura
130x210 mm
ISBN: 978-84-122631-7-6

Nas vésperas da Revolución francesa, a finais do século
XVIII, a nave L’Épée parte da Bretaña coa misión de atopar
unha vía segura que conecte o Atlántico e o Pacífico a través
do Ártico occidental. Ao mando da expedición vai o capitán
Duchesnoy, acompañado polo naturalista e científico Mirabeau.
Esta novela, de viaxes e aventuras, de marabilla e derrota, é
un dos grandes libros de Xavier Queipo, e nel condensa moitos
dos seus temas literarios máis queridos.
Un novo ‘clásico rescatado’ na edición definitiva do seu
autor.
“Un bo relato de aventuras, tanto das que se producen no
mar impenetrable, coma nas insondables profundidades interiores dun home”, Francisco Martínez Bouzas.
Premio Manuel García Barros 1996, ex aequo.
Edición conmemorativa do XXV aniversario da publicación

Clásicos rescatados

Xa vai o Griffon no vento
Autor: Alfredo Conde
PVP: 19,95 €
392 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-122631-3-8

Durante o reinado de Filipe II de Habsburgo, na década
do 1580, chega a Compostela o novo Inquisidor, coa misión de
rematar co contrabando de libros prohibidos.
Na década do 1980, un escritor en crise dá clases de Literatura en Aix-en-Provence, Francia, buscando algunha idea para
unha nova novela.
Ambas historias, aparentemente distantes, van coincidir a
través da figura mítica e esquiva do Griffon, unha criatura con
capacidade de vivir no tempo e no espazo que queira.
Un dos grandes clásicos da literatura contemporánea na
edición definitiva. A volta ás librarías dunha novela imprescindible.
A obra máis premiada de Alfredo Conde. Unha delicia para
amantes da alta literatura.
Edición conmemorativa do XXXV aniversario da publicación.

Biblioteca María Oruña

O que a marea esconde
Autora: María Oruña
PVP: 20,90 €
Ano 2021
352 páxinas
Tapa branda
160x220 mm
ISBN: 978-84-123849-0-1

Todo está pronto para a festa de homenaxe ao ex tenista
Basil Rallis a bordo da goleta La Giralda, nas fermosas augas da
baía de Santander cando a organizadora, a arrebatadora Judith
Pombo, aparece morta encerrada no seu camarote. Todos os
invitados pasan a ser sospeitosos nun caso de asasinato aparentemente imposible.
María Oruña homenaxea as novelas de «cuarto pechado»
nesta emocionante historia policial onde a tenente galega Valentina Redondo non só terá que resolver o crebacabezas do crime
máis estraño da súa carreira senón tamén recompoñer as pezas
da súa propia vida.

5ª impresión

Biblioteca María Oruña

O souto dos catro ventos
Autora: María Oruña
PVP: 20,90 €
Ano 2020
352 páxinas
Tapa branda
170x240 mm
ISBN: 978-84-122631-0-7

No evocador souto dos catro ventos do antigo mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil aparece morto un home vestido como
un monxe bieito. Como é posible, se os frades abandonaron
aquel lugar no século XIX?
Jon Bécquer, un detective de obras de arte que está a descubrir as marabillas da Ribeira Sacra, tomará moi a peito descubrir
que hai de certo na lenda dos nove aneis de Santo Estevo e en
descubrir o enigma daquela morte.
Na súa pesquisa vai dar co legado de Marina Vallejo, unha
moza vallisoletana, que viviu os derradeiros anos da vida monástica, na década do 1830, pelexando por conducir o seu propio destino e esquivar a represión que sufrían as mulleres naquel
tempo convulso de absolutismo e cólera.
O souto dos catro ventos é a primeira novela de María
Oruña publicada en galego.

Maio 2022

poesía

Teorías do fin
Autor: Antonio Seijas
PVP: 13 €
Ano 2022
72 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-124512-6-9

Dámosche a benvida ao final do mundo que coñeces. Non
á fin senón ao fin, porque a nova fase que virá terá o seu particular propósito, as súas propias arelas e soños.
Antonio Seijas debuta como poeta con este libro no que
amosa unha gran capacidade para crear imaxes e ambientes que
superan a mirada cotiá sobre o que nos arrodea para nos propor
un diálogo coa totalidade, co latexo da materia que se envolve
nunha aperta lírica coas nosas emocións.

Novidade

Poesía

21 poetas do século XXI
Varios autores
PVP 15 €
Ano 2021
204 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-123849-9-4

Carlos Da Aira selecciona poemas de Zaira Ferradás, Sara
Sanz, Sara Faro, Juan Carlos Rocamonde, Antía Balvís, Clara
Blanco, Jorge Moral, Lucas Gago, Fabián Niño, Lorena Fernández, Isolda Comesaña, Ángela del Canto, Lois Xosé Gayoso,
Silvia García, Nee Barros, Andy da Fonte, Ana Fraile Somoza,
Paula Varela, Noé González, Mariña Maceiras e Rosalía Bernárdez.
21 voces de poetas nacidos xa no século XXI. Unha escolma da poesía máis ca novísima que se está a escribir en lingua
galega hoxe.

Premio Cidade de Ourense 2020

Colección Fina Rei de poesía escrita por mulleres

As puntas da louza
Autora: Lorena Conde
PVP: 13 €
Ano 2021
68 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-122631-6-9

Este libro é unha homenaxe ás mans que traballan e ás que
traballan coas mans.
Unha ferramenta contra a opresión que se dá por evidente,
que se acepta sen protestar.
Un berro, unha cantiga, unha oración para esconxurar o
poder da Máquina, para convocar a Liberación.

Premio Cidade de Ourense 2019

Colección Fina Rei de poesía escrita por mulleres

Álbum
Autora: Charo Lopes
PVP: 13 €
Ano 2020
72 páxinas
Tapa branda
130x190 mm
ISBN: 978-84-121324-4-1

Que comunica unha fotografía? Que nos evoca unha imaxe
instantánea dun intre que xa pasou? Charo Lopes constrúe en
Álbum algo máis ca unha colección de momentos mediante a
linguaxe da poesía. Esta obra é tamén unha ollada crítica ao
tempo de hoxe, ás contradicións dun sistema sustentado na violencia estrutural e moitas veces desapercibida. Un alento literario que viaxa de dentro cara a fóra para sacudir a nosa forma de
ollar e lembrar.

Colección Fina Rei de poesía escrita por mulleres

A poeta esculca co ollo apegado ao
niverso. A poeta contempla a través
o caos das moléculas. A poeta mira
proponnos en Curiosidade que cambre as cousas para encontrar unha
literatura e ciencia. O pulso da vida
dar coa palabra, co verso perfecto.

Estíbaliz Espinosa [Río].
A Coruña, 1974, ano da mensaxe dende
o radiotelescopio de Arecibo.
Escritora, tradutora, músico. Publicou
varios libros de poemas, moitos como
expresión da cultura única que hibrida
ciencia e humanidades [-orama, número
e, Zoommm.Textos biónicos, Papel a punto
de]. Obtivo premios como o Esquío
ou o Espiral Maior. Formouse como
socióloga e filóloga na UDC. Escribe
e publica relatos e ensaio. É astrónoma
afeccionada; interésalle a constelación
que une tecnoloxía, ciencia, linguaxe e
maternidade.

a da colección ‘Fina Rei’, que reúne
mulleres.

3ª impresión

www.estibalizespinosa.com
@criaturamecanic

Curiosidade
Autora: Estíbaliz Espinosa
PVP: 15 €
Ano 2017
84 páxinas
Tapa branda
120x180 mm
ISBN: 978-84-947807-2-1

A poeta observa o mundo. A poeta esculca co ollo apegado
ao telescopio os misterios do universo. A poeta contempla a través do microscopio a harmonía e o caos das moléculas. A poeta
mira e escribe. Estíbaliz Espinosa proponnos que cambiemos o
punto de vista sobre as cousas para encontrar unha nova ollada.
A relación entre literatura e ciencia. O pulso da vida e a experiencia destiladas até dar coa palabra, co verso perfecto.

Álbum ilustrado

Tres contos para crianzas
Autor: Vicente Risco
Ilustracións de: Noemí López
PVP: 16 €
Ano 2020
40 páxinas
Tapa dura
220x220
ISBN: 978-84-122631-1-4

Tres pequenas historias cheas de encanto e de retranca.
Aquí os labregos e labregas conversan con reis e mouras e grazas ao seu enxeño e bondade apréndennos que a intelixencia
é máis valiosa ca o ouro. Con este libro, escrito na década do
1920, Vicente Risco converteuse en pioneiro da literatura infantil en galego. Agora edítanse coas imaxinativas ilustracións de
Noemí López e seguindo a edición e actualización ortográfica
de Xulio Pardo de Neyra, un dos grandes eruditos na obra do
ourensán.
A partir de 7 anos.

2ª impresión

Álbum ilustrado

Clover
Autora: Beatriz Cabaleiro
Ilustracións de: Blanca Millán
PVP: 14 €
Ano 2020
36 páxinas
Tapa branda
220x220 mm
ISBN: 978-84-121324-5-8

Beatriz Cabaleiro

Blanca Millán

Clover é unha porquiña norirlandesa que acaba de chegar
ao equipo de baloncesto de Vila Liberdade. As súas manchiñas,
coa curiosa forma do trevo, van chamar a atención das súas
compañeiras e espertar as súas suspicacias.
Álbum bilingüe galego-inglés pensado para lectores de Primaria.
A partir de 6 anos.

Premio Frei Martín Sarmiento 2019 na
categoría de 1º e 2º de Ensino Primario

Álbum ilustrado

Macedonia de versos
Autora: Concha Blanco
Ilustracións de:
Lidia Nokonoko
PVP: 16 €
Ano 2018
36 páxinas
Tapa dura
220x220 mm
978-84-947807-3-8

Concha Blanco

Lidia Nokonoko

Libro de poesía infantil ao redor do mundo das froitas. Os
e as lectoras poden ir descubrindo a riqueza froiteira de Galicia
mediante versos e unhas ilustracións evocadoras e moi divertidas. Este libro amais de lírico é informativo xa que permite que
as crianzas aprendan os nomes das froitas en galego.
Para facilitar o traballo escolar con este libro, preparamos
unhas unidades didácticas que permitirán o uso na aula destes
zumentos e nutritivos poemas. Pódelas descargar de balde na
web de Aira editorial.
A partir de 6 anos.

Maio 2022

Libro infantil informativo

Historia da Galicia
pequeniña
Autores: César Cequeliños e
Jorge Campos
PVP: 19,95 €
Ano 2022
64 páxinas
Tapa dura
170x240 mm
ISBN: 978-84-124512-9-0

Jorge Campos

A historia da nosa nación aínda ten moito que descubrir. O
pasado de Galicia como nunca cho contaron. Mapas, obxectos,
acontecementos e personaxes para que nos coñezamos mellor.
Láminas ilustradas que percorren as pegadas do tempo para todos os públicos.
A partir de 4 anos.

5ª impresión

Libro infantil informativo

Atlas da Galicia pequeniña
Autores: César Cequeliños e Jorge Campos
PVP: 19,95 €
Ano 2019
64 páxinas
Tapa dura
170x240 mm
ISBN: 978-84-947807-9-0

Este libro percorre moitas áreas da identidade nacional
galega: xeografía, historia, lendas, personaxes célebres, festas e
celebracións, símbolos… Un percorrido visual útil para aprender a coñecernos mellor como pobo. Recomendado para uso
educativo polos moitos recursos curriculares que proporciona.
A partir de 4 anos.

Libro infantil informativo

Teño dereitos
Autor: Miguel Robledo
PVP: 13 €
Ano 2019
32 páxinas
Tapa branda
200x200 mm
ISBN: 978-84-947807-8-3

Promovido por: Esculca. Observatorio para a Defensa dos
Dereitos e Liberdades. Un libro informativo sobre os principais
dereitos humanos, contados dun xeito que faga nacer a curiosidade das crianzas a través dun universo colorido e simbólico
moi moderno.
No mundo cométense moitas veces inxustizas e abusos
sobre as persoas. Mais todo ser humano, polo simple feito de
selo, sexa cal for a súa orixe, a súa familia, as súas capacidades
e diferenzas, merece ser protexido. Temos dereitos e ninguén
pode vulneralos ou ignorar que son o ingrediente fundamental
da liberdade das persoas e das sociedades.
A partir de 3 anos.

Libro infantil informativo

Un día de festa en... Allariz
Autores: César Cequeliños e
Jorge Campos
PVP: 8 €
Ano 2021
32 páxinas
Tapa branda
170x240 mm
ISBN: 978-84-122631-9-0

César Cequeliños

Todo pronto para coñecer un lugar fermoso, cheo de historia e de natureza, con moitas cousas para facer, para compartir
e para lembrar. Unha viaxe que nunca esquecerás. Allariz como
nunca o imaxinaras. Unha guía turística para toda a familia, moi
visual e chea de xogos.
A partir dos 5 anos.

Narrativa literaria

A parte queimada
Autor: Manuel Veiga Taboada
PVP: 16 €
Ano 2020
152 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-121324-8-9

Por que as revolucións francesa e rusa acabaron converténdose en traxedias nas que os seus protagonistas acabaron
matándose entre si? Esta é a pregunta que se fai o autor nesta novela construída a medias como un ensaio a medias como
unha novela de intriga. A través dos textos, especialmente os
literarios, viaxamos a eses dous momentos nos que abaneou a
estabilidade do mundo para comprobar como a esperanza pola
redención da miseria e da desigualdade se foi encamiñando por
estreitas corredoiras cheas de dor e de sangue.

Narrativa literaria

Para toda a vida
Autora: Eva Moreda
PVP: 16 €
Ano 2020
144 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-121324-7-2

Logo de varios anos emigrada no Reino Unido, e tras un
revés da vida, Paula decide regresar á casa natal e intentar empezar de cero. Mudará a docencia e a investigación universitaria
por un obradoiro de instrumentos musicais artesáns. Situada
nesa idade na que se afasta a provisionalidade da xuventude,
deberá pensar se paga a pena intentar vivir esas cousas que se
din «para toda a vida».
Nesta novela, Eva Moreda demostra un enorme dominio
dos recursos da oralidade ao servizo da alta literatura. Un estilo inconfundible dunha das voces máis interesantes das nosas
letras.

2ª impresión

Narrativa literaria

Déixate de ódegas
Autor: Xosé Manuel Vega
PVP: 15 €
Ano 2019
138 páxinas
Tapa branda
150x210 mm
ISBN: 978-84-947807-6-9

Un retrato da Galicia rural que xa esmoreceu a través dos
ollos dun neno. Os traballos, os costumes, os medos e os anceios de toda unha xeración que tivo que deixar a casa natal
e a vida que os seus devanceiros levaran durante séculos para
buscar outro futuro.
Un relato vitalista máis que saudoso que nos leva de novo
á raíz da alegría da xente do común, que facía festa do traballo e
que se arrepuña á dura rutina cunha sabedoría ancestral e popular. Unha viaxe ás palabras que quedaron enferruxadas de non
usalas. Os Ancares convertidos nun territorio onde a realidade
convive coa maxia de todos os días.
Xosé Manuel Vega debuta na literatura con Déixate de ódegas, unha narración moderna e mestiza que liga e continúa a
tradición de voces como Neira Vilas ou John Berger.

3ª impresión

Mulleres ilustradoras

Madialeva
Autora: Ana Moreiras
PVP: 19,95 €
Ano 2020
128 páxinas
Tapa branda
170x240 mm
ISBN: 978-84-121324-9-6

Quen foron as mulleres galegas que cosían a roupa que
conquistou o mundo?
Que soños gardaron os emigrantes que deixaron a aldea na
procura de prosperidade?
Unha novela gráfica sobre as voces baixas da nosa historia
recente.

Maio 2022

Non ficción

María Casares. A célebre
refuxiada, a descoñecida
Autora: Arancha Estévez
PVP: 19,95 €
Ano 2022
104 páxinas
Tapa dura
170x240 mm
ISBN: 78-84-124512-5-2

Centenario de María Casares (1922-2022)
María Victoria Casares Pérez é unha das figuras máis destacadas do século XX e malia todo aínda segue a ser unha descoñecida. Como unha nena «ben» da Coruña, filla dun ministro
republicano, acabou por ser unha das grandes actrices de Francia? Por que escolleu para si a cicatriz de exiliada, refuxiada, e
nunca volveu a Galicia?
Arancha Estévez escribe esta precisa e evocadora biografía
da actriz, quen polas vicisitudes que tivo que atravesar, converteuse tamén en exemplo e metáfora das arelas e pesadelos da
historia recente de Galicia. Unha invitación a unha festa, á vida
intensa dunha muller que nos segue a fascinar.

Non ficción

Reboiras. O camiño da
rebeldía
Autores:
Xosé Manuel Pereiro
e Xurxo Martínez González
PVP: 19,95 €
Ano 2021
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-123849-2-5

Xurxo Manuel Pereiro

Xurxo Martínez González

Xosé Ramón Reboiras Noia é moito máis ca Moncho Reboiras, unha imaxe nun cartaz ou nun valado. Unha persoa por
riba dun mito. Un dos grandes dirixentes políticos do nacionalismo a quen o franquismo lle arrebatou a mocidade, o entusiasmo e a rebeldía en agosto do 1975.
Neste libro, historico e xornalístico, os autores danlles voz
ás ducias de compañeiros e compañeiras daqueles anos de fulgor e atrevemento, levándonos a un tempo moi distinto do actual onde todo estaba por construír. Inclúe moitas fotografías
da época.

Non ficción

O Caminño de Nós
Autor: Xavier Pardo Bedia
Fotografías: Xulio Gil
Ilustracións: Isabell Seidel
PVP: 24,90 €
Ano 2020
156 páxinas
Tapa dura
210x200 mm
ISBN: 978-84-121324-6-5

O 8 de xullo do 1926 un grupo de peregrinos saen de Ourense camiño de Compostela. Equipados con trípodes, cámaras
fotográficas e un barómetro altimétrico, saen explorar unha ruta
sagrada, van facendo camiño entrementres andan. Desa viaxe,
Xavier Pardo Bedia publicou unhas luminosas crónicas, publicadas no seu tempo nas páxinas d’A Nosa Terra, e que agora se
converten en libro.
Amais do autor fixeron aquela peregrinaxe Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco, Afonso Vázquez Monxardín, Lois Feixoo,
Florentino López Cuevillas e Antón Sánchez. Sete galeguistas
que descubriron coas botas nos pés, o seu propio país. Un traxecto espiritual, simbólico e fundamental para a identidade galega.
Mais tamén un camiño material que percorreu as parroquias e
lugares dos concellos de Ourense, Amoeiro, Maside, O Carballiño, O Irixo, Lalín, Silleda, A Estrada, Vedra, Teo e Santiago de
Compostela, deixándonos estampas de sublime beleza.
Libro ilustrado a toda cor con fotografías e acuarelas.

2ª impresión

Narrativa xuvenil

A nena do vestido de flores
Autor: Manuel Fontemoura
PVP: 17 €
Ano 2020
152 páxinas
Tapa branda
130x210 mm
ISBN: 978-84-122631-2-1

Dania Vitoria é unha nena de once anos con dous ollos,
dúas pernas, dous brazos, unha cabeza… vaia, o normal. Mais
quen quere ser normal? Dania Vitoria é tamén unha nena Asperger. Asperger? Vaia palabra tan rara e tan mal entendida!
Velaquí a historia dunha nena dotada dunha grande imaxinación para quen todos os días teñen a súa propia aventura.
Unha novela tenra e chea de vitalidade que trata, coas ferramentas da ficción, as vivencias das nenas e nenos con Trastorno
do Espectro Autista e das súas familias hoxe en día.
Coa compra deste exemplar fas unha doazón de 1 euro á
Asociación Limisi para a promoción das persoas con diversidade funcional. Ademais, doas tamén 1 euro para o Grupo de
Teatro Aneis.
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