
Banda deseñada

Astérix  e Cleopatra, de Goscinny e Uderzo

O cómic vai sobre 
unha aposta entre 
Cleopatra e César, 
que discuten sobre cal
das dúas civilizacións 
é máis poderosa. 
Cleopatra aposta que 
é quen de facer 
contruír un palacio en 
3 meses, e faille o 
encargo ao arquitecto 
Numerobis, quen vai 
pedir axuda á aldea 
gala. Astérix e Obélix 
serán os encargados 

de acompañalo a Exipto para esta misión, 
pasando por moitas aventuras e divertidos 
atrancos.

Podedes ler o cómic en galego e castelán, ou ver 
a súa adaptación a película, Astérix y Obélix: 
Misión Cleopatra.

Recomendación de: Xoán Beiro, 2ºA

Cine na casa

Unha historia baseada en feitos reais
Invictus. Warner Bros., 2009.

Film dirixido por Clint 
Eastwood, e con Matt 
Damon, Morgan 
Freeman e o mesmo 
Clint nos papeis 
principais. 

A película xira arredor do
papel do equipo de 
rugby de Sudáfrica no 
mundial de 1994. 
Rematada a época do 
Apartheid en Sudáfrica, 

un home negro, o famoso Nelson Mandela, 
desexa que os brancos non desprecen aos 
negros nin o obriguen a vivir separados deles, e
tenta de que convivan en igualdade, poñéndoo 
de exemplo na composición mixta do equipo de
rugby.

Esta película forma parte do 
pack da colección Matt 
Damon, que podedes levar 
prestado íntegro ou por 

separado.

Recomendación de: Pablo Leis, 2ºA
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Narrativa
La lección de August (Wonder), de R.J Palacio 

Wonder é  unha
colección  de  libros  de
R.J Palacio. O primeiro
libro  (ver  imaxe)  é  o
“principal”,  onde  se
conta a historia do noso
protagonista  (August)  .
Os  demais  tomos
contan como as demais
persoas ven ao rapaz.

Tras  varias
operacións  para
axudarlle a respirar, ver
ou  oír...  e  inda  que
pasou  por  operacións
que  lle  axudaron  a  ter

un mellor  aspecto,  o rapaz de nove anos non é
“normal”.  Este curso comeza quinto de primaria,
antes súa nai ensináballe todo o que debía saber
na  ,  sobre  todo  en  ciencias  e  matemáticas,
materias onde o neno ten moi bo nivel.  
Será rexeitado August polos compañeiros da súa
clase?  Decidirá  abandonar  o  colexio  antes  de
rematar  o  curso?  Como vivirán  August  e  a  súa
familia esta nova experiencia? 

A  todo  isto,  este  ano  estreouse  unha  película
sobre este best seller. Velaquí a ligazón do tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=AWgLSlxOAt4 

Recomendación de: Paula Allo, 2ºA

22 segundos, de Eva Mejunto

 É  un  libro  que  relata
unha  historia  dunha
rapaza  que  dende  moi
pequena  sabe  que  é
transexual. Iso quere dicir
que,  aínda  que
aparentemente  vexas  a
unha  rapaza,  por  dentro
non  o  é.  Ela   tivo  que
pasar  momentos  moi
difíciles,  porque  tiña
medo a  contar  quen  era
ela realmente.

Este libro está escrito en lingua galega, a sua
escritora é Eva Mejunto, e ademais é o primeiro
libro que se escribe sobre este tema en galego.

Recomendación de: Adriana Baños, 2ºA

Recinto Gris, de Ledicia  Costas

Recinto Gris é un libro
que fala das inxustizas
que soportan algunhas
persoas,  en  concreto
os protagonistas.
Nube,  unha  rapaza
incapaz  de  mentir,  e
que  é  o  personaxe
principal,  foi
secuestrada  na  súa
casa polos Lobos, que
encerran  á  xente  que
é  diferente.  Cando
prenden  e  meten  a
Nube nun camión para
trasladala  a  prisión,

atópase, entre todos os detidos, co seu avó... 

Recomendación de: Jara Lago, 2ºA

Fantasía
Corazón de tinta, de Cornelia Funke

Este libro está cheo de
fantasía, misterios e
aventuras. Trata dun
home que ao ler en
alto, os personaxes do
conto saen da historia e
fanse reais. No seu
contido hai tanto como
persoas malas como
boas. Pero é distinto,
xa que esta historia
faiche viaxar ata alí,
como se foras o
espectador de todo
este conto. 

Se o les, despois podes ver como son os 
personaxes na súa adaptación no cine. Velaquí a 
ligazón do tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=jaUwF_clNZc

Recomendación de: Andrea Beiro, 2ºA
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