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Mamá e papá xa non viven 

xuntos, así que agora teño dúas 

casas. As miñas casas son moi 

chulas, e pintamos todas as 

paredes de cores. Nos gusta escoitar música e debuxar 

tirados no chan, e xogar cos nosos xoguetes... 

 

 

                        

 

 

 

 
A súa protagonista, Esther, 

atopa nas vogais o fogar, o 

entretemento, a beleza, o 

camiño e a seguridade no 

descanso.. Neste libro, as nenas e os nenos, achéganse 

ás vogais, aos números, aos puntos cardinais a través 

dunha fermosa e entretida historia. 
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Unha fauna diminuta habita 

neste simpático conto duro para 

pre-lectores, onde o lector/a 

convértese nun personaxe máis. Creatividade, xogo e 

humor nun libro para practicar a descrición, o 

recoñecemento e asimilar o fenómeno da diversidade. 

 

 

 

 

 

PRIMEIROS LECTORES 

PRIMEIRAS LECTORAS 
 

 

 

 

  

 

Os pais de Alicia sepáranse. 

A nena procura o seu sitio 

nesta nova situación. Será 

preciso dividir o seu amor 

entre o seu papá e a súa mamá? 

 

 

 

 

 
 

 

Por fin o alquimista Brisgovius 

deu coa apócema máxica. Xa ten 

lista a beberaxe que fará da 

malvada Demoneta un ser invencible capaz de voar e 

de cuspir lume pola boca. Demoneta transformarase en 

Dragoneta, e ninguén no mundo estará a salvo! Que 

será de Marcopola e de Libro? Que vai ser agora de 

todos nós? 

 

 

 

 

 
 

 

O dragón sentiu un formigo no 

fociño, pechou as pálpebras, 

colleu aire coma se fose soprar as candeas dunha torta 

de aniversario e...ACHÍSSSSS! E tan forte foi o seu 

esbirro que o dragón espeluxou a princesa, arrincou os 

pétalos da flor, tropezou co cabaleiro e, dando un gran 

pinchacarneiro, saíu daquel libro aberto sen dicir nin 

abur. 

 

 

 

LECTORES AUTÓNOMOS 

LECTORAS AUTÓNOMAS 
 
 
 
 
 
“Misión París”, leva os 

FORMIG4S á capital de Francia. 

O caso empeza no cemiterio Père 

Lachaise. Alí hai unha escena do 

crime sen cadáver. A vixilante do 

enorme e labiríntico cemiterio parisiense asegura 

que viu como uns homes sinistros dispararan a unha 

rapaza e esta desapareceu! 

  

 

 

 

 

A deforestación, o 

quecemento do planeta, o 

furtivismo, a 

contaminación... O ser 

humano levou á extinción a moitas especies en todo 

o mundo. Este libro poético recolle o testemuño 

dalgúns animais que xamais volverán volar, nadar, 

correr. 
 

 
 
 
 
Estamos no ano 50 antes de 
Cristo. Toda a Galia está 
ocupada polos romanos... 
Toda? Non! Unha aldea 

poboada por irredutibles galos aínda segue 
resistindo o invasor. Neste número, Astérix e 
Obélix viaxan a Roma e convértense en valentes 
gladiadores. 
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O terceiro fillo do señor e da 
señora Brocket naceu desafiando a 
lei da gravidade. Os seus pais son 
fanáticos da "normalidade" e non 
aturan que o neno teña a rara 

habilidade de flotar. Tras botalo da casa, Barnaby 
coñece mundo e fai amigos que, coma el, representan 
a diferenza e a diversidade nun mundo pouco 
tolerante.  

 
 

 

 

Pero Reo é o rei dos graffiteiros da 

cidade: o que máis bombardea coa 

súa sinatura, o máis comprometido 

coa súa arte; o mellor. O graffiti é o 

que lle permite dar saída a todas as 

inquedanzas que lle bolen na cabeza. Ata que un día 

un misterioso rival o reta nos muros da cidade. 

 

 
 

 

 

Ser un libro é marabilloso. Agás 

cando chega a vellez. Entón 

decátaste de que estás feito un 

farrapo. Os personaxes que viven 

dentro de ti danche as costas porque non podes 

ofrecerlle a vida que eles queren.. E sentes a morte moi 

preto. Eu non quero rematar así. Sei que aínda teño 

unha historia máis que contar. Non está nas miñas 

páxinas, senón gravada no meu corazón. E non é unha 

soa, senón moitas. 
 

 
 

PARA TODOS E TODAS 
 

 

 
 

 

O primeiro libro-disco dos 

Bolechas, que se presentou esta 

semana, toca todos os estilos da 

man de dez grupos galegos. 
 

 

 
 
 
Ademais do proxecto musical, é 

tamén un proxecto literario. 

Contanos a historia dun grupo de 

amigos que, co comezo do verán, 

van tentar cumprir o seu soño de 

formar un grupo de rock and roll.  
 

 

 

  

 

 

Un libro-disco de arrolos 

tradicionais, xoias melódicas do 

noso patrimonio oral e musical recreadas por 

destacados intérpretes.  

. 
 

 

 

 

 

 

Libro ilustrado infantil de 

poemas no que os protagonistas 

son os bicos. Bicos de cores, bicos de sabores, pero 

bicos o final. 
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