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de Steve Jobs, 
o fundador de Apple, 
escrita coa súa 
colaboración.

Ten o obxectivo de 
dar a coñecer a rica, 

complexa e interesante 
cultura tradicional de 

Galicia e valorala 
como se merece.

Quen son as voces baixas? 
Son as criaturas, os nenos 
e nenas, as mulleres que 
falan soas, os mortos, 
os animais.

Unha conspiración
educativa para

transformar a escola

Rouban un colar 
de diamantes sen 
deixar rastro, atopan 
un home sen vida 
e unha escura silueta 
aparece e desaparece 
sobre os tellados.

No pazo dos Soutelo, 
ao facer unhas obras 

de restauración, 
descúbrese un 
esqueleto entre 
dous tabiques.

Elia é unha rapaza de 
catorce anos orfa de nai, 

que asiste ao romance 
entre o seu pai e unha 

muller pola que ela non 
sente simpatía ningunha.

A fábula do neno
Mowgli criado polos
lobos, do oso Baloo,
da pantera Bagheera
e do malvado tigre
Shere Khan



A chegada dun novo 
alumno procedente 
dun centro de acollida 
convulsiona a vida 
dun centro escolar 
de clase acomodada.

Juan pensa 
que o amor 

é unha 
estupidez, 

pero 
namórase 
de Sara.

Cando Quentin e Margo 
atoparon un cadáver no 
parque do seu barrio de 
pequenos, a súa vida 
cambiou para sempre.

César terminou de 
escribir os seus 

Comentarios á Guerra 
das Galias eliminando 

a pasaxe referente 
aos irredutibles galos 
para que así a historia 
crea que toda a Galia 

foi ocupada

Un cómic 
extraordinario, 

ambientado 
no universo 

dos videoxogos

As aventuras 
dun cabaleiro 
nas cruzadas

A vida aventureira
de Dick Turpin é
daquelas que non
teñen parangón,
polas asombrosas
fazañas que levou
a cabo en Inglaterra

Catro relatos que
mostran a influencia

do medo cando
invade o pensamento,

enturba a vida e
escurece a razón.

Moitos son os que
tentan descifrar o
maior enigma de
tódolos tempos,

pero só un logrará
achegarse so final

e revelar 
o misterio da illa
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