
Biblioteca Pública da Coruña
“Miguel González Garcés”

   Relación de novidades en banda deseñada recibidas na 
biblioteca no mes de abril. Todas estas novidades poden 

atoparse na Sala de empréstimo de adultos, no primeiro andar 
da Biblioteca. Incluense as súas signaturas

    “James  Healer  3.  A  montaña 
sacra” de  Swolfs.

   Yves Swolfs reescribe os mitos do 
western  coa  axuda  do  debuxante 
italiano Giulio de Vita. James Healer é 
a  reencarnación de  Eagle  Glance,  un 
espírito indio capaz de ve-las almas da 
xente.  Healer  utiliza  o  seu  don  para 
resolver os  problemas,  reestablecer a 
harmonía entre as persoas. Pero aquel 
que pode ler no máis profundo da alma 
e revelar todalas verdades non é case 
nunca  benvido.  Signatura:  COM 
SWO jam 3

 

      “El minusculo mosquetero 2. La 
filosofia en la bañera”  de Sfar.

    Continúan as peculiares aventuras do 
minúsculo  mosqueteiro  da  man  do 
sempre sorprendente Joann Sfar (O gato 
do  rabino,  A  Mazmorra,  Klezmer).
Filosofía  e  desexo,  dialéctica  e  sexo. 
Conceptos tan aparentemente separados, 
pero  unidos  fai  xa  tempo  por  Platón, 
converxen  nesta  obra  para  facernos 
reflexionar sobre o sentido do amor e o 
porqué  do  coñecemento.   Signatura: 
COM SFA min 1

“Nexus” de Baron , Rude.

  Primeiros  capítulos  da  saga  de 
ciencica ficción creada por Mike Baron 
e  Steve  Rude  nos  anos  80,  aclamada 
por  crítica  e  público  e  gañadora  de 
varios  Premios  Eisner.  Nexus  é  unha 
space opera filla ao mesmo tempo das 
grandes aventuras espaciais como Star 
Trek e do cómic de superheroes. Unha 
obra  mestra  do  xénero  futurista... 
Signatura: COM BAR nex
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“Wet moon” de  Campbell.

    Ross Campbell, autor nomeado ao 
Recoñecemento Especial Eisner 2007, 
é o responsable do guión e o debuxo 
desta serie que seguro que vos fará 
sentirvos identificados con algúns dos 
seus protagonistas. ¿ Que   pon nas 
pintadas que hai por toda a 
universidade?. Pra  saber máis non che 
perdas WET MOON, a túa nova serie. 
Signatura: COM CAM wet

“El azote de Dios” de Larcenet, 
Casanave .

     Manu Larcenet, autor dos 
COMBATES COTIÁNS e A 
MAZMORRA FESTIVAL, delega 
esta vez o debuxo a Daniel Casanave 
e ofrécenos outra das súas 
particulares versións de personaxes 
históricos. Tras as aventuras 
rocambolescas de Van Gogh e Freud, 
esta vez tócalle a Atila o Huno e o 
seu desazón ante a vida.  Signat: 
COM LAR azo

“El bulevar de los sueños rotos” de 
Deitch , Deitch .

   Cunha demora de máis de trinta e 
cinco anos, por fin  aparece Kim 
Deitch, un dos segredos mellor 
gardados da historia do cómic. Deitch é 
un americano xenuíno, un hilandero de 
historias cuxas páxinas perfectamente 
estruturadas e os seus argumentos 
enrevesados evocan un pasado 
inquiedante  e fantasmagórico. 
Signatura: COM DEI bul

     “Team Zero” de  Dixon, Mahnke .

    Chuck Dixon (Team 7, O Hobbit) e 
Doug Mahnke (As aventuras de 
Superman, JLElite) tráennos Team 
Zero, a xénese do que máis tarde será 
Team 7 e outros equipos de Ou.I., na 
súa primeira misión durante a II Guerra 
Mundial. Deathblow, Grifter, 
Backflash... membros do Team Zero, o 
primeiro equipo de operacións 
especiais do Universo Wildstorm. Só 
eles p ueden encargarse dunha misión 
suicida, porque xa están mortos antes 
de empezala.  Signatura: COM DIX 
tea

“Ernie Pike 3” , Pratt , Oesterheld.

     Narra as aventuras dun correspondente de 
guerra que exerce de actor e espectador 
durante a II Guerra Mundial. Cun marcado 
ton antibelicista, Ernie Pike está baseado nun 
personaxe real: Ernest Pyle, famoso 
xornalista americano que percorreu 
numerosos países coas tropas 
estadounidenses durante a primeira metade 
do s. XX, ata morrer abatido polos xaponeses 
en 1945. Signatura: COM PRA ern 3



   “La cofradía del mar 2. Punto entre 
dos”, de Peña.

    A Confraría do mar é a segunda obra 
en España da historietista Nancy Pena, 
logo do seu éxito de crítica co Gabinete 
Chinés .Tra-la tráxica morte do mellor 
xastre da Confraría, o Masetero declarou 
a guerra a Muridia e feito que a súa flota 
cerque a fortaleza múrida, á espera de 
que O Trotador renda contas por ese 
asasinato.   Sign: COM PEÑ cof 1 am.

 
“Kabbala 2. Carole”, de Charlet .

   A vida de Gaël móvese entre a 
realidade e a ficción, entre o amor e a 
desesperación, entre a amizade e a 
soidade. Incapaz de expresa-los seus 
sentimentos cara a Carole; o novo 
debuxante debe buscar unha forma de 
seguir adiante, antes de que o seu 
mundo quede mergullado nunha onda 
de violencia sen precedentes, antes de 
sexa imposible volver á beira da súa 
amada. Signatura: COM GRE kab 

    “Concrete 5. Piensa como una 
montaña”,  de Chadwick.
    A fama ten a súa parte boa e a súa 
parte mala. Grazas ao seu status como o 
escritor  de  libros  e  artigos  de  viaxes 
máis peculiar do mundo (é o que ten ser 
unha roca de 600 quilos que camiña e 
fala),  un  grupo  de  terroristas  contacta 
con Concrete para que sexa testemuña 
de excepción e escriba sobre a súa loita 
para salvar un bosque milenario. O que 
comeza  como unha  especie  de  broma, 
acaba converténdose nunha loita  na que 
Concrete  debatirse  entre  ser  un 
observador  imparcial  ou  xuntarse  con 
persoas  que  o  arriscarían  todo,   por  salva-lo  planeta.Signatura: 
COM CHA con

“Wëena 4. Union”, de Corbeyran ,  Picard.

 O  guionista Corbeyran (A banda bómbice) 
presentanos  unha  historia  ambientada  nun 
mundo  mítico,.  O  tempo  esgótase  para 
Weëna:  debe  escoller  entre  quedar  no 
convento das Irmás do Xeo e abrazar a súa 
fe, ou abandonalo para sempre. Pero máis 
aló dos muros xeados espérana os terribles 
Morckoor  e  Haggral,  que  aproveitarán  a 
menor  ocasión para  lanzarse  encima dela. 
Signatura: COM COR wee

   “Gil   ST.  Andre  8.  El  sacrificio”  de 
Krahen, Vallée.

      Gil  perségueunha vella camioneta ... 
Aínda  afectado  polo  golpe  que  acaba  de 
sufrir,  non poderá atrapala e deberá deixar 
fuxir  ao seu agresor, de quen sospeita que 
secuestrou  á  súa  muller...   Signatura: 
COM  KRA gil 8



  “Living in infamy”, de  Sae,Chaykin, 
Bachalo e Cassaday .

     Foron os  peores  supervillanos da 
galaxia e o único que sacaron cambio é 
o  pasaporte  a  un  poblacho  perdido. 
Agora  teñen  unha  vida  normal,  unha 
familia  aburrida,  un trabajito  mediocre 
que apenas lles permite chegar a fin de 
mes.  Non  haberse  apuntado  ao 
condenado  programa  de  protección  de 
testemuñas...  Infamia,  doce  infamia? 
Signatura: COM RAA liv

  “Houdini.  El  rey  de  las  esposas” de 
Lutes, Bertozzi.

    Harry Houdini  fascinou a  toda unha 
xeración  mentres  estaba  vivo  e  sigue 
facéndoo 80 anos logo da súa morte. O rei 
das esposas é unha novela gráfica sobre un 
día na vida de Houdini e mostra como a 
súa época e os seus principios contribuíron 
a  forxar  a  súa  arte  e  personalidade. 
Signatura: COM LUT hou

   
   “Sexy Chix”, de varios autores

     Non vos deixedes enganar polo título. 
Aquí  as  mozas  sexys  son  as  guionistas  e 
debuxantes  que  hai  detrás  de  cada 
historieta,  unha  representación  das  máis 
brillantes  profesionais  norteamericanas  na 
actualidade. Con historietas que van desde 
as  máis  hilarantes  aventuras  ata  os  máis 
desgarradores relatos autobiográficos, Sexy 
Chix é unha homenaxe ao pouco recoñecida 
continxente  feminino  de  creadoras  de 
cómic.   Signatura: COM SEX

Outros comics que atopamos na sala infantil :

 “Tom Strong”, de Moore, Sprouse.

  Neste segundo volume atoparemos 
dimensións paralelas con coellos 
cientihéroes, sistemas solares 
duplicados, loitas polo control da 
historia na torre do fin do tempo, 
viaxes á semidimensión dos mortos e 
as aventuras de Tesla Strong 
Signatura: COM (SH) MOO tom

 

 


