
ESPECIAL COLECCIÓNS 

Primeiro libro da triloxía es-

crita por Sabela González.  

Durante corenta anos, Landereina sifriu baixo o 

poder do malvado Wiasmau. O reino xa está re-

cuperado, pero a historia está a piques de se re-

petir, a menos que alguén consiga destruír a po-

derosa Pedra de Lúa. 

Nunha pequena cabana, nunha praia esquecida 

do mundo, Berenguela descubrirá que o seu des-

tino é moi distinto ao que sempre pensara. Des-

cubrirá que salvar o reino pode estar nas súas 

mans. 

Máis información sobre a triloxía e a autora en:  

http://www.landereina.com/ 

http://www.gramaticadecorpos.com/ 

Nunha escura versión do futuro próximo, doce 

mozos e doce mozas vense na obriga de partici-

par nun reality show chamado “Os xogos da fa-

me”. Só hai una regra: matar ou morrer. 

SUZANNE COLLINS 

Cando Katniss Everdeen, se presenta voluntaria 

para ocupar o posto da súa irmá, nunca imaxinou 

que ademais de sobrevivir  sería fundamental pa-

ra a revolución. 

http://www.landereina.com/


É sabido que Xulio Cesar inva-

diu a Galia e venceu a Vercin-

getórix, o xefe dos galos, en 

Alesia. Pero... Quen pode re-

cordar as etapas máis impor-

tantes de esta conquista?  

 

 

Quen non coñece os doce traba-

llos de Hércules? Pero ¿quen se 

lembra de todos e pode contar a 

historia deste heroe da Antigüi-

dade? 

 

Quen pode adiviñar que, detrás 

da cornamenta dun cervo se 

pefila a sombra de Acteón, ou 

que a araña debe o seu nace-

mento ao conflito que enfron-

tou a Atenea e Aracne? 

 

                                             

Quen non coñece a lendaria 

guerra de Troia e os seus famo-

sos heroes? E quen pode contar 

as estratexias de guerreiras que 

acompañaron ao terrible asedio 

da cidade? 

LECTURAS CON XOGOS 

PARA DESCUBRIR OS 

CLÁSICOS. 

Están a suceder cousas moi raras no Colexio Lovecraft. 

Dos armarios saen ratas, un par de estudantes desapare-

ceron e a biblioteca é un labirinto  que conduce a unha 

habitación secreta chea de personaxes e obxectos miste-

riosos. Ademais o profe de Ciencias comportase dunha 

maneira estraña  que máis ca un ser humano parece un 

auténtico monstro. 

Por Charles Gilman 

Outros libros pertencentes a esta saga: “Pesadelos no colexio 

Lovecraft 2: As irmás Viperinas”.  

E aínda sen traducir ao castelán pero xa dispoñible en inglés: 

“Tales from Lovecraft middle school 3: teacher’spest” e “Tales 

from Lovecraft middle school : substitute creature”.   

http://lovecraftmiddleschool.com/our-founders/charles-gilman.html 

“Nado entre nós, 

un día chegará o elixido. 

A súa orixe será onde se pon o sol. 

Cabelo de ouro, 

espírito rebelde, 

corazón de dragón. 

Blandirá a súa espada lexendaria 

Fronte a aqueles que alzaron as súas armas 

contra o emperador 

Dous maestros iniciarano no camiño do guerreiro.” 

E a aventura continúa en: “SANADA: Os tesouros do imperio”. 

Será capaz Sanada de cumplir co seu destino... 
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