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A primeira colección
sobre bruxas.

As bruxas, desde sempre, apareAs bruxas, desde sempre, apare-
ceron na tradición oral e as 
lendas da cultura popular. Son 
unhas personaxes presentes en 
mitoloxías e textos antigos. Espe-
rtaban receo e medo en calquera 
parte, e durante séculos 
perseguíanse.



Enga, unha bruxa prehistórica.

Enga é unha bruxa prehistórica, que leva enfeitizada desde hai moito tempo. De forma inesperada, os irmáns Nika e 
Max conseguen liberala. Desde ese momento, xorde entre eles unha gran amizade que os unirá para sempre. Pero a 
bruxa ten algo no seu poder, a Pedra do tempo, que fará que uns malvados bruxos, os Babún, a persigan sen des-
canso para poder arrebatarlla.

Paula Merlán

PPaula Merlán (Vigo, 1979) é Mestra de Educación Pri-
maria e escritora. Actualmente compaxina a escritura 
coa docencia. Ten publicados máis de vinte libros para 
menos e moitos deles foron traducidos a varios idiomas 
como o castelán, eúscaro, catalán, inglés, italiano, 
francés, coreano e malgache.
A súa obra foi premiada en máis dunha ocasión nos In-
ternational Latino Book Awards (EEUU) así como a 
través da institución educativa Bank Street College of 
Education de Nova York e a prestixiosa revista School Li-
brary Journal.

Luján Fernández

Nació en Asturias en 1985. Desde muy pequeña le Nació en Asturias en 1985. Desde muy pequeña le 
gustó dibujar sirenas, entre otras fantasías. Tiempo 
después se formó en la Escuela Superior de Dibujo Pro-
fesional de Madrid (ESDIP). Entre sus últimos trabajos 
destaca “Sirenia”, las “Colecciones MultiCosmos” y 
“Princesas Dragón” junto a Pedro Mañas.

“Unha aventura chea de emoción e misterio 
dirixida a nenas e nenos a partir de 8-9 anos, 
que os adentrará no máxico mundo da prehistoria.”


