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As bruxas, desde sempre, aparece-
ron na tradición oral e as lendas da 
cultura popular. Son unhas perso-
naxes presentes en mitoloxías e 
textos antigos. Espertaban receo e 
medo en calquera parte, e durante 
séculos perseguíanse.

A primeira colección
sobre bruxas.



Cleo e Duflós. 
Outra bruxa novata

Cleo é unha nena como todas, quere ir ao cole, xogar e 
pasar desapercibida. Pero a súa nai dille que ela é unha 
bruxa, unha bruxa moi especial. Deseguido terá que 
descobrir cales son os seus dons nunha escola de maxia 
un tanto particulaun tanto particular. Polo camiño atoparase con amigas, 
conflitos e misterios que con enxeño, intelixencia, empatía 
e bastante humor terá que resolver. Ás veces dubidará, 
porque dubidar é bo, pero no seu afán pola verdade 
e a xustiza levaran a Cleo, a nosa nova bruxa novata, 
a acadar a solución ao redor dun conflicto entre Duflós e a acadar a solución ao redor dun conflicto entre Duflós e 
Conxuro, as dúas mascotas máis relevantes na sua escola, 
con un pasado un tanto conflictivo
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“Todos e todas temos un propósito na vida 
e moita maxia no noso interior, como Cleo. 
Só hai que estar atentos e atentas cos ollos moi 
abertos e dispostas á acción”


