
EMPEZO A LEER 6 A 8
Shaker Monster ¡Sálvese

quien pueda!, 
Mathilde Domecq

Superpataca 1: A orixe de
superpataca, Artur Laperla

 Marcopola: La isla remera,
Jacobo Fernández

Olaf va de picnic, Pep Brocal

O revoltoso Justin, rescata a coctelera do
monstro dunha caixa donde o avó tena
gardada. Sen saber para que sirve, xoga

con ela pensando en empregala para
agochar xoguetes. A sorpresa chega cando

descobre que libera ao monstro que alí
vive. 

O maléfico doutor Malévolo transformou a
Supermax, o defensor da xustiza co mellor

peiteado, nunha pataca. E non só iso, senón
que ameaza con transformar en pataca a

todo aquel que lle leve a contra. Co que non
contaba o doutor Maligno é con que

Supermax, aínda que agora sexa unha pataca,
non é un tubérculo calquera. É Superpataca.

Marcopola, antes de chamarse
Marcopola, era unha isla illada no
medio do océano que aborrecía a
todo o mundo, ata que unha mañá
ao espertar, descubre na beira da

praia un extraño obxecto...

Unha mañá, Olaf e os tres amigos
coellos saen de picnic, polo bosque.

Pero un cazador descoidado os
leva para comelos. Olaf non sabe

que facer. Deste xeito comeza unha
aventura de sorpresas, naves
espaciais, robots, raios láser,

inundacións, e ¡tortilla de pataca!

PALABRAS MAIORES 12 A 14
Llamame Nathan, Catherine

Castro, Quentin Zuttion, María
Serna 

Y entonces nos perdimos,
Ryan Andrews

One piece , Eriichiro Oda

Ataque de Titanes 1, Hajime
Isayama

Que broma é esta? É a pregunta que fai
Lila cando, con doce anos, os seus peitos

comezan a medrar baixo a camisa. Lila
sabe desde sempre que é un rapaz, o que
provoca a incomprensión dos seus pais e
amigos. Como resolverá esta situación?

É a Festa do Equinoccio e o pobo reúnese
para botar ao río centos de faroles. A lenda

conta que unha vez os perdes de vista,
voan cara a Vía Láctea e serán estrelas....

MOREAS DE AVENTURAS 9 A 11
Dragon Ball 1, Akira Toriyama

Asterix la hoz de oro,
R.Goscinny, A. Uderzo

As aventuras de Tintín a
estrela misteriosa, Herge

Pepe Gotera y Otilio, aquí se
arregla todo, 

Francisco Ibañez

Son Goku é un neno moi especial que,
trala morte do seu avó, vive so no bosque.

Pusúe unha forza prodixiosa e parece
estar bastante contento coa vida que leva
ata que coñece a Bulama, unha nena que

está a buscar as Bolas do Dragón. 

Panorámix está recollendo herba no
monte, momento no que rompe a "hoz de
oro" estalando unha grande catástrofe na
aldea gala. Como rematará esta aventura?

Un metorito diríxese á Terra e parece que
chega o fin do mundo. Tintínvai ao

observatorio astronómico onde coñece ao
profesor Calys. Como resolverán a

presenza do metorito na Terra?

Pepe Gotera é o xefe e Otilio o currante,
aínde que en verdade non traballa ningún,
dedícanse a meterse en líos moi grandes.

Que farán esta vez?

Monkey D.Luffy reclutou ao primeiro
membro da súa tripulación; Rolonoa Zoro,

o espadachín das tres espadas. Xuntos
queren atopar o mapa da "Gran Ruta
Marina", pero deberán pelexar contra
Buggy e os seus homes. Luffy, decide

converterse no rei dos piratas. 

A raza humana enfréntase a súa extinción a
mans dos titanes, uns monstros xigantescos

cunha intelixencia limitada que cazan e
devoran persoas por diversión...



Non deixes
para mañá o
que podas ler

hoxe. 
 

DESCUBRINDO CÓMICS

PARA NENAS E NENOS
(e nais, pais, mestras/es...)

xaneiro


