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NOAH BARLEYWATER ESCAPA DA CASA 

TODAS AS RESPOSTAS ÁS PREGUNTAS 
QUE NUNCA TE FIXECHES 

MÁIS RESPOSTAS ÁS PREGUNTAS QUE 
NUNCA TE FIXECHES 

COMO FACER UN CÓMIC 

As respostas a máis de 100 preguntas inéditas, 

sempre en serio e con sentido do humor. Dende o 

descubrimento do Universo, ata a orixe da 

humanidade, pasando polos segredos da natureza; 

do inmenso ao minúsculo, do diminuto ao colosal. 

Os inventos que contribuíron a mellorar a nosa 

calidade de vida, os nomes cos que denominamos 

os países, os motivos polos que se lembran certas 

datas importantes... Un libro para descubrir o 

que, como, cando, onde e porqué do que nos 

rodea.  

Por fin, as claves da Novena Arte explicadas de 

xeito directo e intelixible: como construir unha 

páxina, a composición das viñetas, os tipos de 

planos, a descomposición do movemento, os 

bocadillos para os diálogos...  

Fuxir dos problemas, sen mirar atrás. Noah 

emprende un camiño de rumbo incerto e atopa 

consolo na sabedoría dun artesán moi especial. 

Atrápao a maxia dos bonecos que ten na súa 

tenda. Tenrura e fantasía nas páxinas deste conto 

de fadas.  
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Viana, filla única do duque de Ro-

cagrís, dende moi pequena está 

prometida con Robian de Castel-

mar. Os dous quérense e casarán 

na primavera. Porén, un guerreiro 

advirte a El-Rei da ameaza dos 

guerreiros das estepa, polo que Ro-

bian terá que ir á guerra. Mentres 

espera, Viana coñece as lendas re-

feridas ao Gran Bosque… o lugar 

onde as árbores cantan. 

Os membros da Fraternidade de 
Dragal xa iniciaron o seu regreso, 
para cumprir co xuramento de 
sangue que fixeron os seus de-
vanceiros na época medieval. Pa-
ra que a profecía se cumpra, os 
sete cabaleiros teñen que reunir 
as claves da Ciencia Secreta na 
cripta do dragón e pechar o cír-
culo da vida.  

DRAGAL III: A Herdanza do Dragón                                                                   
Premio Frei Martín Sarmiento 2012  
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Neste ano que xa remata, 2012, O hobbit cum-

pre 75 anos, pois apareceu publicado por pri-

meira vez na súa versión orixinal o 21 de se-

tembro de 1937, pola editorial George Allen & 

Unwin.  A primeira edición en español levouse 

a cabo na Arxentina en 1964 co título de El 

hobito. É unha edición que foi moi criticada 

tanto na parte literaria como na gráfica; tanto 

foi así que o propio Tolkien interviría poste-

riormente por confundir e modificar as dife-

rentes tribos no seu mundo; e non será ata 

1982, que se realiza unha nova edición, en 

España, xa corrixida e aceptada maioritaria-

mente, e que dous anos máis tarde se leva a 

cabo tamén na Arxentina. 

Edicións Xerais publicaríaa, en galego,en 2007 

traducido por Moisés R. Barcia na colección 

Fóra de Xogo.   

Hoxe en día, hai infinidade de novas edicións 

en todo tipo de formatos, incluso en Banda 

Deseñada –cómic-, como o que tedes na ilus-

tración da dereita. En xa en poucos días, tere-

mos, incluso, unha película sobre a novela. 

Pode ser, agora, un bo momento para reler a 

novela orixinal. 

Sinopse: O hobbit é Bilbo Bulseiro, a quen lle 

gusta a vida cómoda e tranquila do seu burato–

hobbit, onde almorza, merenda e cea varias 

veces ó día. Pero a inesperada visita do mago 

Gandalf fai espertar no seu interior o espírito 

aventureiro dos seus devanceiros, esquecido hai 

moito tempo. 

ESPECIAL “HOBBIT” 
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