
Lemos 
manga

Empezo a ler
6 - 8 anos

Palabras maiores
12 - 14 anos

Descubrindo cómics

Cheo de aventuras
9 - 11 anos



Empeza o luns 9 e
remata o domingo 15.
Toda a semana de

festa!!

Estamos absolontramente
content@s

Chegou o
Festival!!!

Garda os días
na túa

lontraxenda

Deberías vir
conmigo.Que

Festival??

Cando é?

Por que?

Entón, ves
comigo???

Viñetas desde
o Atlántico!!!

Porque é o lóntrico
Festival de Banda

Deseñada da cidade!

Que ilusión!!!
Ímolo pasar
lontrixenial.

Pois, claro



Empezo a ler         6 a 8 anos 

Tekis / Gómez 
 NubeOcho. 2021

Ada, Oli e Kat son as Tekis, tres
fantásticas inventoras. O día en

que Purpurina desaparece,
comeza unha gran aventura que

as levará, nin máis nin menos
que a Marte! Ven a coñecer ás

Tekis!

Avni 2 ¡Un superamigo! / Romain Pujol, 
Vincent Caut. Astiberri, 2021

É a volta ao cole! Avni fíxose un
traxe de superhéroe: quen é Blue

Ranger? Aparece da nada para
axudar aos amigos en apuros. Mais

este novo superheroe ten aínda
moito que aprender, pero o que

está claro é que é un superamigo.
Éste é o segundo número, tan

tenro e divertido coma o primeiro.

Animalia 3 Azul / Xosé Tomás.
 Xerais, 2021

Terceira entrega desta serie de
historias autoconclusivas, dunha
páxina, neste caso protagonizada

polos animais acuáticos. «Animalia»
constitúe unha reflexión sobre a

humanidade como especie e como
civilización a partir das posibilidades

que ofrece a caracterización dos
animais na súa diversidade.



Empezo a ler         6 a 8 anos 

La tribu chatarra / Fermín Solís. 
Beascoa, 2021

A tribo chatarra decidiu desafiar ao
temible Señor Amo Supremo e

escapar de Mundo Lixo, o inmenso
vertedoiro onde viven. Mediante o
seu enxeño e coa axuda dos seus

poderes construirán un globo
aerostático e sucarán os ceos ata os
confíns do seu mundo fedento. Mais,
deixará o Amo que a tribo chatarra

escape do seu reino?
 

Cachuete y medio / Katia Klein. 
Bang, 2021

Nun almacén escuro, Cacahuete e o
seu compañeiro emprenden unha

misión secreta. Os seus amigos
cacahuetes contan con eles para

traerlles algo moi especial, antes de
que caia a noite. Así comeza unha
longa e esgotadora viaxe, chea de

sorpresas e aventuras. Unha
divertidísima historia sen texto para

iniciarse no mundo do cómic.



Cheo de aventuras   9 a 11 anos 

Jacob, un neno xudeu, e Aisha, unha
nena musulmá, atópanse no parque.
Enseguida descobren que comparten

a mesma paixón polas estrelas e
mostran moito interese un polo

outro. Pero os seus pais non queren
que eles sexan amigos. Unha
fermosísima historia sobre a

tolerancia.
 

Se Estados Unidos enviou ao primeiro
home á lúa, foi o programa espacial

soviético o que converteu a Valentina
Tereshkova na primeira muller en ir ao

espazo. A NASA descubriu que tiña
moito que aprender se querían que as

viaxes espaciais fosen posibles para
todas as persoas. Este cómic

amósanos o humor e a paixón das
primeiras mulleres astronautas.

Epifanía está a celebrar o seu
aniversario cando, de súpeto, cae

dentro de si mesma… a outro mundo!
Alí reunirase con vellos amigos, así

como co seu pequeno medo. Epifanía
descobre entón que ten que

recuperar os seus nove anos de
infancia, perdidos por culpa dos

medos.
 

Las estrellas / Jacques Goldstyn.
Juventud, 2021

Astronautas, mujeres en la última
frontera / Jim Ottaviani. Astronave,

2020

El pavoroso miedo de Epifanía Susto.
2, El tiempo perdido / Gauthier,

Lefèvre. Astronave, 2021



Cheo de aventuras   9 a 11 anos 

Los muértimer 1, Matar el rato
/ Léa Mazé. Astiberri, 2021

Pilú de los bosques / May K.
Enguyen. La Cúpula, 2021

A casa dos xemelgos Céline e Colin
Mortimer está anexa ao cemiterio.
Os seus país son os propietarios

dunha empresa de pompas
fúnebres. Na escola búrlanse deles

e chámanos "os Muértimer” e
cando os expulsan da escola por

unha pelexa cun alumno acosador,
son castigados en casa a limpar o

cemiterio. 
 

A Willow encántalle camiñar polos bosques
próximos á súa casa. Alí esquece que é o

bicho raro do colexio e deixa atrás as
discusións coa súa irmá. Nun deses paseos
toparase con Pilú, un espírito das árbores
que non atopa o camiño de volta a casa.

Willow ofrecerase a axudala e na súa
procura sairá á boia unha verdade decisiva:
que a tenrura e a fortaleza son dúas cousas

que van da man. 
 



Palabras maiores   12 a 14 anos 

Ano 1946 e Roberta e Tommy Lee son
dous adolescentes que se mudan de

Chinatown ao centro de Metrópole, fogar
do heroe máis famoso do mundo:

Superman. Unha noite, a familia esperta
e ve que a súa casa foi rodeada polo

Klan! Superman entra en acción; porén,
estar preto dunha roca verde deixouno
moi débil. Poderán Roberta e Tommy

axudalo na súa loita contra o Klan?
 

Superman contra el klan / Yang –
Gurihiru. Hidra, 2021

Leñadoras, fuera bromas /
Noelle Stevenson. Sapristi, 2021
Jo, April, Mal, Molly e Ripley volven

superar as adversidades máis
inverosímiles coa súa fórmula máxica

de amizade a tope, superpoderes
colosais e chistes máis que agudos.
Ninguén é quen de paralas, e nesta

particular ocasión, nin tan sequera as
súas propias familias.

 

Segundo volume do único e
verdadeiro heroe do cómic. Aínda
que non é un superheroe normal.

Ten o poder de atravesar o tempo, o
espazo ... e a páxina! Un poder que

utilizará para frustrar plans
tortuosos dos malos de todo o

mundo! Pero, como o fará o
Imbatible? Será unha viaxe salvaxe,

iso seguro.

Imbatible 2: Superhéroe de
proximidad / Pascal Jousselin. Base,

2020



Palabras maiores   12 a 14 anos 

Primer / Thomas Krajewski.
Hidra, 2021

Microalgas: o mar de ardora / Xulia
Pisón. Universidade da Coruña, 2020

As microalgas existen desde hai 1500
millóns de anos, pero teñen os seus

propios problemas. Nesta nova aventura,
Spirulina e os seus amigos axudarán o

pobo dos mareel, cuxa vida está
ameazada pola vertedura de residuos

tóxicos e a contaminación das augas que
habitan dende hai xeracións. E farano

traballando en equipo.

Con apenas trece anos, Ashley é unha moza
moi divertida que tivo unha vida moi difícil,
pasando dun fogar de acollida a outro. As

cousas parecen ir a mellor cando Ashley atopa
a uns novos pais e un amigo moi simpáticos,

ademais dunha saída para a súa enerxía
creativa. Pero todo complícase en canto Ashley

acha unha maleta cunha pintura corporal
misteriosa que a converte nunha

superheroína. 
 



Lemos manga

One Piece / Eiichiro Oda. 
Planeta DeAgostini, 2004-

   ¡Yotsuba! / Kiyohiko Azuma.
Norma, 2005-

Detective Conan / Gosho Aoyama.
Planeta DeAgostini, 2011-

Luffy embárcase nunha viaxe para
buscar o gran tesouro que Roger

deixou antes de morrer. Devandito
tesouro, o chamado ' One Piece', foi

buscado por unha cantidade
inimaxinable de persoas desde a

morte do Rei dos Piratas.
 

Yotsuba ten o pelo verde, os
ollos curiosos e é unha das

nenas máis travesas de todo
Xapón. Acompañada dos novos
amigos que fixo no barrio, fará

que te decates de que o mundo
pódese ver doutra cor.

 

Shinichi ve uns homes vestidos de negro e o
seu instinto dille que traman algo. As súas
sospeitas confírmanse cando é testemuña
dun crime. Descuberto, é forzado a beber
unha apócema. Cando esperta descobre
que se converteu nun neno e que para
volver á súa condición normal ten que

descubrir os ingredientes da beberaxe. Aquí
empezan mil aventuras e casos por resolver!

Un mangashônen imprescindible.
 



Lemos manga

Capitán Tsubasa / Yôichi
Takahashi. Planeta Cómic, 2020

Super Mario Aventuras / Yukio
Sawada. Planeta Cómic, 2016-

Tsubasa Ôzora é un rapaz de sexto de
primaria que ten como gran amigo o
balón de fútbol. Ao comezar na súa
nova escola, o Nankatsu, coñece ó

incrible porteiro Genzô Wakabayashi,
da escola Shûtetsu, e o reta a un

partido no que se decidirá o
enfrontamento final entre as dúas

escolas.
 

Unha parella de descoidados formada
por Mario e Luigi á que se suma o

tragaldabas de Yoshi creando un trío de
superdespistados!! O exército de Bowser,

contra o que se enfrontan, tamén está
moi igualado en canto a distraídos. Aquí

dá comezo unha chea de gags do
videoxogo que buscan facernos rir.

 



Fai o teu propio cómic



ÁGORA
Rúa da Gramela, 17

981 189 886 
bagora@coruna.gal

 
CASTRILLÓN

Praza Pablo Iglesias, s/n
 981 184 390 

bcastrillon@coruna.gal
 

ESTUDOS LOCAIS
Rúa Durán Loriga, 10, 1.º

 981 184 386 
bestudiosl@coruna.gal

 
FÓRUM METROPOLITANO

Rúa Río Monelos, 1
981 184 298

bforum@coruna.gal
 

DURÁN LORIGA
Rúa Durán Loriga, 10, baixo

981 184 388 
binfantil@coruna.gal

MONTE ALTO
Praza dos Avós, s/n, 3.º

981 184 382 
bmontealto@coruna.gal

 
OS ROSALES

Praza Elíptica, 1
981 184 389 

brosales@coruna.gal
 

PUNTO DE SERVIZO BIBLIOTECARIO MESOIRO
Os Ancares, 15

981 184 370
bmesoiro@coruna.gal

 
SAGRADA FAMILIA

Rúa Antonio Pereira, 1-3 baixo
981 184 392

bsagradaf@coruna.gal
www.coruna.gal/bibliotecas

@bibcoruna
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