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O POBRE TOLO

IDADE: TODAS
AUTOR
INACIO / IVÁN SUÁREZ

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
CASTELAO N.º 1

XÉNERO
HISTÓRICO, BIOGRÁFICO

P.V.P.
12 €

PÁXINAS

ISBN: 978-84-936993-8-3

64, branco e negro

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: abril 2012

Primeira entrega de oito, esta serie aborda a biografía do intelectual e político Daniel A.
Rodríguez Castelao. Excelentemente ambientada e documentada, sinxela e ao tempo
narrativamente ambiciosa, este tratamento da vida dunha das grandes figuras na cultura e a
historia galega non ten precedentes en dimensión e calidade. Neste volume da excepcional
serie biográfica sobre esta gran figura da cultura e da historia galega coñecemos un Castelao
no desterro político, exercendo de funcionario en Badaxoz, en 1934. Alí coñece outros galegos
e interésase pola situación social en Estremadura. Vivindo entre a morriña e as escapadas a
Portugal, nunha das súas viaxes atopa un libro que marcará a súa vida nese momento, unha
etapa fundamental para entender moitas das súas ideas.
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TITOÁN

IDADE: TODAS
AUTOR
INACIO / IVÁN SUÁREZ

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
CASTELAO N.º 2

XÉNERO
HISTÓRICO, BIOGRÁFICO

P.V.P.
12 €

PÁXINAS
64, branco e negro
ISBN: 978-84-940349-1-6

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: agosto 2012

Neste volume da excepcional serie biográfica sobre Castelao, cando este acaba os seus
estudos de medicina e volve a Rianxo provoca, sen querelo, a ira dun veciño ao deseñar un
cabezudo para as festas. Xusto nesa época, en que comezan a conformarse algúns dos seus
ideais políticos, casa con Virxinia. O xurado do Premio Castelao cualificouna como «unha
achega adulta a un personaxe histórico, a través dunha narrativa medida e axustada, que
funciona á perfección».
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AUTOR

MÁIS ALÁ

IDADE: TODAS
AUTOR
INACIO / IVÁN SUÁREZ

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
CASTELAO N.º 3

XÉNERO
HISTÓRICO, BIOGRÁFICO

P.V.P.
12 €

PÁXINAS
64, branco e negro
ISBN: 978-84-940349-5-4

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: maio 2013

Terceira entrega da serie «Castelao». Durante a Asemblea de Monforte das Irmandades da
Fala, Castelao recibe o encargo de recoller nun artigo para a revista Nós a experiencia da
súa viaxe por Europa. Isto levarao a rememorar a súa estadía de 1921 en París coas súas
continúas visitas aos museos, e os seus encontros co filosofo Bergson, o pintor Corredoira e
o músico Manuel Quiroga, entre outros, a través dos cales poderemos ver algúns dos seus
posicionamentos éticos e estéticos, ao mesmo tempo que se amosa a súa vida cotiá na
Pontevedra daquela época.
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ATILA

IDADE: TODAS
AUTOR
INACIO / IVÁN SUÁREZ

20

15

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
CASTELAO Nº. 4

XÉNERO
HISTÓRICO, BIOGRÁFICO

P.V.P.
12,00 euros

PÁXINAS
64
ISBN: 978-84-943403-4-5

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA
PRIMEIRA EDICIÓN: maio 2015

A principios de 1938, en plena Guerra Civil, Castelao está en Barcelona, a acompañar o goberno
da República. Ese punto de partida lévanos a coñecer, de forma fresca e dinámica, máis aspectos da súa vida, a través de lembranzas, anécdotas e mesmo fantasías dun Castelao que naquel momento xa publicara dous dos seus tres «álbums da Guerra», entre eles Atila en Galicia.
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CABANA DE BALIEIROS

IDADE: + 16
AUTOR
TOKIO

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
FÓRA DE COLECCIÓN

XÉNERO
FICCIÓN HISTÓRICA, INTRIGA,
AVENTURAS

P.V.P.
12,00 €

PÁXINAS
ISBN: 978-84-936993-4-5

116, dúas tintas

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
PRIMEIRA EDICIÓN: agosto 2011

RÚSTICA CON LAPELAS

Cabana de Balieiros é unha vila costeira que agocha moitos segredos. A ela chega un novo
párroco, e atópase coa igrexa abandonada e unha terra de costumes ancestrais. A obra
acércanos ao enfrontamento entre costumes sociais e relixiosos, e mestura tradición, misterio
e acción na Galicia do século XIX, unha época de naufraxios de grandes barcos, provocados
por grandes tormentas, unha costa difícil e ás veces por sinais luminosas de bandidos. Tokio,
un dos veteranos da BD galega, volveu ao medio con esta emocionante novela gráfica.
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A CAUSA DO CRIME

IDADE: + 13
AUTOR
TOKIO

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
FÓRA DE COLECCIÓN

XÉNERO
POLICIAL, MISTERIO

P.V.P.
12 €

PÁXINAS
52, branco e negro

ISBN:978-84-940349-9-2

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
PRIMEIRA EDICIÓN: xullo 2014

RÚSTICA CON LAPELAS

Vigo, 1984. Xusto antes da primeira folga xeral galega, a explosión dunha bomba durante
unha entrega de premios oficial fai sospeitar á policía sobre Alba, que está a traballar nese
momento no lugar dos feitos. Para demostrar a súa inocencia, Alba iniciará a súa pescuda
cun veterano sindicalista, e ambos acabarán descubrindo unhas implicacións moi distintas ás
das investigacións policiais. Tokio asina unha obra de ficción de importante carga política, que
publicou inicialmente por entregas en 1987, no xornal A Peneira. Recuperada agora con nova
aparencia gráfica e argumento ampliado, supón unha ollada xenuína ás inquedanzas de boa
parte da sociedade galega dos oitenta.
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O FILLO DA FURIA

IDADE: + 16
AUTOR
MANOLO LÓPEZ POY / MIGUEL FERNÁNDEZ

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
FÓRA DE COLECCIÓN

XÉNERO
HISTÓRICO, BIOGRÁFICO, AVENTURAS

P.V.P.
13,50
13,50COOPERARIONA€

PÁXINAS
ISBN: 978-84-936993-1-4

96, branco e negro

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
SEGUNDA EDICIÓN: marzo 2012

RÚSTICA CON LAPELAS

Inspirado na historia real de Mamed Casanova, Toribio. A cabalo entre os séculos XIX e XX,
nunha Galicia en que as cidades comezaban a engulir o rural e en plena época de emigración,
Mamed, lonxe de cumprir o seu soño de emigración para procurar éxito en América, refuxiouse
nos montes para forxar a lenda do último bandoleiro clásico. Unha apaixonante historia
marcada pola acción e o dramatismo, acerca dun personaxe que foi condenado ao malditismo
pola prensa da época e mitificado por escritores como Valle-Inclán ou Emilia Pardo Bazán.
* Existe versión en castelán: El hijo de la ira, en coedición con Diábolo Ediciones, ISBN: 978-84-936993-8-3.
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SEN MIRAR ATRÁS

IDADE: + 13
AUTOR
DANI MONTERO

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
FÓRA DE COLECCIÓN

XÉNERO
DRAMA SOCIAL, INTRIGA

P.V.P.
13,50 €

PÁXINAS
96, branco e negro

ISBN: 978-84-936993-2-1

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELA
PRIMEIRA EDICIÓN: setembro 2010

Unha ruptura sentimental leva a Xaime a rachar coas súas ataduras e comezar unha vida
diferente desde cero. A experiencia levarao máis alá do imaxinado nunha aventura con moita
carga social. Segundo o xurado do Premio Castelao de Banda Deseñada, composto por
Miguelanxo Prado, Ángel de la Calle e Carlos Portela, Sen mirar atrás «é unha narración en
clave de misterio, ben construída e axilmente contada, case unha crónica xornalística». O éxito
da obra levouna a ser publicada tamén en Alemaña.
*Dispoñible tamén versión en castelán, ISBN 978-84-936993-3-8.
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SIN MIRAR ATRÁS

EDAD: + 13
AUTOR
DANI MONTERO

IDIOMA
ESPAÑOL

COLECCIÓN
FUERA DE COLECCIÓN

GÉNERO
DRAMA SOCIAL, INTRIGA

P.V.P.
12 €

PÁGINAS
80, blanco y negro

ISBN: 978-84-936993-3-8

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCUADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMERA EDICIÓN: septiembre 2010

Una ruptura sentimental lleva a Jaime a romper con sus ataduras y comenzar una vida
diferente desde cero. La experiencia lo llevará más allá de lo imaginado en una aventura
con mucha carga social. Según el jurado del Premio Castelao de Cómic, compuesto por
Miguelanxo Prado, Ángel de la Calle y Carlos Portela, Sin mirar atrás «es una narración en
clave de misterio, bien construida y ágilmente contada, casi una crónica periodística». El éxito
de la obra la llevó a ser publicada también en Alemania.
*Disponible también versión en gallego, ISBN: 978-84-936993-2-1.
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PUNTO DE FUGA

IDADE: + 13
AUTOR
MIGUEL CUBA

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
FÓRA DE COLECCIÓN

XÉNERO
DRAMA SOCIAL, HUMOR

P.V.P.
12 €

PÁXINAS
80, cor

ISBN: 978-84-936993-5-2

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS

PRIMEIRA EDICIÓN: agosto 2011

A historia dun mozo que perde o seu traballo, o que provoca que intente reorientarse na
vida, constitúe un retrato moi directo dunha xeración que na actualidade goza de titulacións
universitarias pero que non encontra o seu espazo laboral. A crítica social a través da ironía e
o humor salpica esta historia de debuxo preciosista, ambientada en Santiago de Compostela e
outras localidades galegas como O Porto de Santa Cruz, en Oleiros. En palabras de Miguelanxo
Prado, «unha achega madura, necesaria e importante á BD galega».
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A MAN DO DIAÑO

IDADE: + 13
AUTOR
BRAIS RODRÍGUEZ

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
FÓRA DE COLECCIÓN

XÉNERO
DRAMA SOCIAL, BÉLICO

P.V.P.
10 €

PÁXINAS
52, branco e negro
ISBN: 978-84-936993-6-9

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: agosto 2011

Relato antibelicista, de debuxo sinxelo e áxil narrativa, que transcorre nun estado que
ben podería ser calquera do mundo. Os instintos máis básicos do ser humano afloran no
conflito bélico, e as súas consecuencias son devastadoras para cada ser en particular e
para o conxunto da sociedade en xeral. Segundo David Rubín, trátase dunha historia «cuns
personaxes con personalidades complexas e perfectamente construídas, onde as elipses, os
silencios, contan moito máis que os diálogos».
Os dereitos da obra foron adquiridos xa para unha próxima adaptación cinematográfica.

Podes engadir: “Os dereitos” da obra foron adquiridos xa para unha próxima adaptación cinematográfica.” Podes engadir: “Os dereitos” da obra foron adquiridos xa para unha próxima adaptación cinematográfica.”

12

OS DÍAS DO COMETA

IDADE: + 16
AUTOR
MANOLO LÓPEZ POY / MIGUEL FERNÁNDEZ

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
FÓRA DE COLECCIÓN

XÉNERO
XÉNERO NEGRO, INTRIGA

P.V.P.
13,50 €

PÁXINAS
64, branco e negro

ISBN: 978-84-940349-4-7

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS

PRIMEIRA EDICIÓN: marzo 2013

Os autores de O fillo da furia volven deitar a súa ollada sobre personaxes que levan vidas por
vieiros arredados da sociedade xeral cun relato de xénero negro, trazado con precisión, onde
por primeira vez saen a relucir na banda deseñada os ambientes de tráfico de droga e clubs
nocturnos dos ámbitos rural e periurbano galegos. Ambientada nos anos oitenta, nela o paso
do cometa Halley coincide cunha espiral de violencia que racha definitivamente as relacións
dun grupo de persoas sumidas nun mundo de negocios turbios.
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OS LOBOS DE MOECHE

IDADE: + 16
AUTOR
MANEL CRÁNEO

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
EUMEDIEVO N.º 1

XÉNERO
HISTÓRICO, AVENTURAS

P.V.P.
13,50 €

PÁXINAS
40, cor

ISBN: 978-84-940349-2-3

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
SEGUNDA EDICIÓN: setembro 2012

A través da aventura de Martín, un adolescente que vive no rural do século XV, viaxamos ao
contexto da Baixa Idade Media en Galicia e descubrimos as famosas Revoltas Irmandiñas,
polas que os campesiños e viláns galegos derrocaron máis de 140 fortalezas en Galicia nunha
loita contra o poder establecido e os abusos dos señores feudais.
Os lobos de Moeche emprégase desde 2009 como peza de promoción do castelo de Moeche,
aberto como museo ese mesmo ano.
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A TORRE DOS MOUROS

IDADE: TODAS
AUTOR
MANEL CRÁNEO

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
EUMEDIEVO N.º 2

XÉNERO
HISTÓRICO, BIOGRÁFICO

P.V.P.
13,50 €
En pack con «Os lobos de Moeche»

PÁXINAS
16, branco e negro
ISBN: 978-84-940349-3 -0

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
PRIMEIRA EDICIÓN: novembro 2012

RÚSTICA CON LAPELAS

BD baseada nos achados e hipóteses da escavación desenvolvida en 2012 por un grupo de
arqueólogos e científicos do CSIC no monte de Lira, en Carnota, nunha misteriosa fortaleza
localizada no contexto altomedieval. Esta pequena aventura, que conta con asesoramento
científico, serve de vehículo para coñecer como se vivía na Costa da Morte nos séculos IX e X,
nun momento en que Compostela era obxectivo de normandos e musulmáns.
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SÁLPOCK. O VAL DOS CEGOS

IDADE: TODAS
AUTOR
ÁLVARO LÓPEZ / LUIS SENDÓN

DIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
HÄINÖS N.º 1

XÉNERO
P.V.P.
12 €

PÁXINAS

ISBN: 978-84-936993-7-6

64, branco e negro

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
PRIMEIRA EDICIÓN: agosto 2012

RÚSTICA CON LAPELAS

Obra de entretemento ambientada no mundo imaxinario de Zakfart, onde aventura e cienciaficción camiñan da man. Unha historia de heroes, acción, fantasía e amor cunha gran dose de
crítica social: a trama desenvólvese no val dos Cegos, un lugar onde a xente vive escravizada
e atemorizada por unha falsa ameaza. Álvaro López e Luis Sendón constrúen unha trama de
ritmo frenético que engancha desde o primeiro instante.
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COUSAS DE MORTOS

IDADE: + 13
AUTOR
MANEL CRÁNEO

DIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
HÄINÖS N.º 2

XÉNERO
FANTASÍA, AVENTURAS, HUMOR

P.V.P.
12 €

PÁXINAS
64, cor
ISBN: 978-84-940349-0-9

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: agosto 2012

Recompilación de historias curtas, aparecidas en diversas publicacións durante os últimos
vinte anos, da man de Manel Cráneo. Son relatos marcados polo humor negro, acedo e irónico,
co nexo común de teren como protagonistas esqueletos que reflexionan sobre o mundo e a
sociedade. Unha divertida viaxe por outros mundos paralelos ao noso, habitados polos que
viviron nel antes ca nós.
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OPERARIO

IDADE: + 13
AUTOR
JANO

IDIOMA
SEN PALABRAS

COLECCIÓN
DEMOGRÁFICA N.º 1

XÉNERO
SOCIAL, HUMOR

P.V.P.
10 €

PÁXINAS
52, branco e negro
ISBN: 978-84-940349-6-1

MEDIDA
14 x 21 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: agosto 2013

A xente viaxa do campo á cidade e descobre unha nova paisaxe onde as árbores mudan en
enormes edificios. O operario busca o seu sustento tentando integrarse nun sistema laboral que
non atende a valores humanos e onde a propia conduta da xente está mecanizada. Jano, un
clásico do panorama da BD ‘underground’ galega, ofrece un álbum que conecta tematicamente
á perfección co panorama social e económico dos séculos XX e XXI, caricaturizando de forma
dramática a frialdade dun modelo de sistema capitalista que anula a individualidade do ser.
E conségueo exclusivamente coa forza da imaxe, cun debuxo que lembra dalgún xeito as
vangardas europeas.
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NACHO CAMACHO

IDADE: + 18
AUTOR
RODRIGO COTA / JANO

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
DEMOGRÁFICA N.º 2

XÉNERO
SOCIAL, HUMOR

P.V.P.
11,50 €

PÁXINAS
48, cor
ISBN: 978-84-940349-8-5

MEDIDA
14 x 21 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: xullo 2014

Nacho Camacho é ante todo un home dos de sempre, e está orgulloso de selo. Macho alfa
contemporáneo, cachas de ximnasio, materialista ata a medula, adora o seu ídolo Clint
Eastwood, seguramente porque aínda non coñece a Vin Diesel. A vida de Nacho sería perfecta
se non fose por un pequeno problema que ten na súa propia casa: o seu fillo pre-adolescente
Junior, é homosexual.
Jano e Rodrigo Cota ofrecen unha obra humorística que ridiculiza de xeito directo e sen
complexos unha sociedade machista que sucumbe ante a chegada de novos conceptos para
entender a vida baseados nas liberdades individuais e de expresión.
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A FRAGA MILMAÑAS

IDADE: TODAS
AUTOR
CARLOS AMIL / MANEL CRÁNEO

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
FÓRA DE COLECCIÓN

XÉNERO
AVENTURAS, HUMOR

P.V.P.
12 €

PÁXINAS
48, cor

ISBN: 978-84-940349-7-8

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADRNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: decembro 2013

Achegámonos á Fraga Milmañas. É un bosque de fábula, e algúns dos seus veciños viven todo
tipo de peripecias, nunha carreira constante por cazar e comer outros prezados habitantes da
fraga, como os coellos, ou dos arredores, como as galiñas da granxa de Mingos. Falamos da
raposa Fonsa e a súa sombra, unha parella espelida como poucas e mais do lobo Ferocio,
inxenuo argallante ao que todo lle acaba saíndo mal. Na Fraga Milmañas teremos diversión
a esgalla e humor a cachón!
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A DESERCIÓN DE STALIN

IDADE: + 16
AUTOR
TOMÁS GUERRERO

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
FORA DE COLECCIÓN

XÉNERO
HUMOR, SOCIAL

P.V.P.
12 €

PÁXINAS
52 páxinas

ISBN: 978-84-943403-1-4

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: marzo 2015

Os veteranos axentes secretos que pulularon entre os dous lados da «cortina de aceiro»
poden contar millares de historias relativas á súa experiencia. Pero o que pouca xente
chegaría nunca a imaxinar é a que tal vez foi a máis importante misión encargada ao MI6 que
nos conta un deses derradeiros cabaleiros da guerra fría...Tomás Guerrero xoga mesturando
imaxinación e realidade histórica, dándolle arredor dun tema que ben podería ser Top Secret.

20

DESTINO HËRGÜSS

IDADE: + 16
AUTOR
MANEL CRÁNEO

IDIOMA

GALEGO / CASTELÁN

COLECCIÓN
COLECIÓN HÄINÖS Nº. 3

XÉNERO
CIENCIA FICCIÓN, FANTASÍA,
AVENTURAS

P.V.P.
23 €

PÁXINAS
124 páxinas
ISBN: 978-84-943403-0-7

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
TAPA DURA
DATAS DE SAÍDA:
9 de marzo á venta en librarías mecenas.
4 de maio no resto do circuito comercial.

PRIMEIRA EDICIÓN: febreiro 2015

Primeira novela gráfica ambientada no Planeta Mincha, proxecto multidisciplinar de Manel
Cráneo (planetamincha.com). Tombö e Pichük, dous tipos moi diferentes, coinciden nunha
misteriosa misión que os levará a unha das rexións máis perigosas do planeta e que cambiará
as súas vidas para sempre. Intriga, acción, misterio, humor ou crítica social son algúns dos
moitos ingredintes desta trepidante aventura con trama dramática e final sorprendente.
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OS QUE LEVAN O LUME

IDADE: + 13
AUTOR
ÁLVARO LÓPEZ

IDIOMA
GALEGO

COLECCIÓN
HÄINÖS Nº. 4

XÉNERO
CIENCIA - FICCIÓN, AVENTURAS

P.V.P.
13,95 euros

PÁXINAS
112, BRANCO E NEGRO

ISBN: 978-84-943403-5-2

MEDIDA
14 x 20,9 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: agosto 2015

Distopía contada en dous tempos. Os que levan o lume é unha historia que nos traslada a
un inhóspito lugar castigado por unha cruel enfermidade que vai decimando a poboación.
É unha sociedade que o medo converte en presa fácil de caudillos e bandas dedicadas á
pillaxe. Novo achegamento ao xénero fantástico, con narración áxil e precisa, que multiplica
a súa eficacia a través da economía de medios ao servizo da historia.
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UN FUTURO PASADO

EDAD: + 16
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AUTOR
ESTEBAN MAROTO

IDIOMA
ESPAÑOL

V
NO E

COLECCIÓN
HÄINOSº. 5

GÉNERO
CIENCIA - FICCIÓN, AVENTURAS

P.V.P.
14,95 euros

PÁGINAS
72

MEDIDA
ISBN: 978-84-943403-7-6

17 x 24 cm

ENCUADERNACIÓN
TAPA DURA

PRIMERA EDICIÓN: diciembro 2015

‘Un futuro pasado’ es una revisión de las historietas de ciencia ficción que Esteban Maroto
realizó para diversos medios en los setenta y ochenta, con un estilo clásico en el que puede
sorprender la modernidad de sus planteamientos de fondo y sus preocupaciones, que nos
hablan de un destino aciago de la humanidad si sigue por el mismo camino de destrucción.
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PÁXINAS
56
ISBN: 978-84-943403-9-0

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
RÚSTICA CON LAPELAS
PRIMEIRA EDICIÓN: xullo 2016

Estamos na Compostela de finais do século XII. Aleida, unha inquieta rapaza cuxo pai traballa
nas obras de reforma da catedral, decide investigar unha morte producida no interior do recinto,
aparentemente a causa dun lobo. Nun contexto de loitas políticas entre Compostela e Braga,
introducímonos nunha aventura chea de misterio. Cidade sen alma é a primeira das dúas historias
desta heroína medieval creada por Víctor Boullón.
Con prólogo de Antón Malde
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PÁXINAS
ISBN: 978-84-943403-6-9

72

MEDIDA
17 x 24 cm

ENCADERNACIÓN
PRIMEIRA EDICIÓN: xullo 2016

RÚSTICA CON LAPELAS

Aram o armenio, primeira colaboración entre o guionista galego Abel Alves e a debuxante arxentina
Majox, é unha historia que combina a dureza duns feitos reais (o xenocidio armenio por parte do
Imperio otomán) coa banda deseñada clásica de aventuras, en que a denuncia das violacións dos
dereitos humanos convive cunha narración de entretemento apta para todo tipo de públicos. Un século
despois dos feitos —que hoxe en día o Estado turco segue sen admitir—, esta banda deseñada serve
para a súa reivindicación e para a denuncia de todas as atrocidades que se seguen a cometer no mundo.
Con prólogo de José Antonio Gurriarán
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