
E PARA A FAMILIA....

La fascinante historia
que empezó en La
caída de los gigantes
continúa en este
tomo, ahora con los
hijos de las familias
británica, galesa,
alemana, americana
y rusa como
protagonistas.

La autobiografía de un
héroe internacional, uno
de los grandes líderes
morales y políticos de
nuestro tiempo.Nelson
Mandela representa para
millones de personas el
triunfo de la dignidad y
de la esperanza sobre la
desesperación y el odio;
de la autodisciplina y el
amor sobre la
persecución.

As vacacións son un
excelente momento para
adicarlle un tempiño á

lectura.

Aquí vos deixamos unhas
recomendacións.

Agardamos que vos

"Aprender a leer es lo más importante que

me ha pasado en la vida

Mario Vargas Llosa, escritor
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¿A qué sabe la luna?
Un libro tan redondo como la luna llena. Los animales
de la selva nos mostrarán que las cosas compartidas
saben mucho mejor.

Demo de dente!
Un libro sobre canto método se pode utilizar para
facilitar a caída prematura deses dentes que bailan na
boca pero que non se deciden a caer por si sós. Claro
que aquí toparedes unhas solucións ben divertidas e
estrambóticas, tanto que eu case aconsellaría non
seguir as súas indicacións de uso, non vaia a ser!
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Neste relato, Kofu
explica ao seu amigo
Luisiño que o medo
só consegue
paralizarnos e impedir
que avancemos e que
consigamos as nosas
metas. O único xeito
de facer realidade os
nosos soños é non
rendernos ante as
dificultades

Unha vaca que
quere facer algo
diferente, para
destacar entre as
demais, e que pola
súa simpatía e
tristura é axudada

polas súas amigas
galiñas.

Isolda ten un libro de viaxes;
Hipatia, un telescopio; Borboronte,
unha tartaruga (aínda que as
tartarugas non se teñen, só están
contigo) e Lustucrú, unha pata de
pau. Os catro viven do refugallo, co
que ninguén quere. Os catro xogan
xuntos a crear un mundo novo a
partir do mundo vello e roto da súa
contorna, porque son nenas e nenos,
e saben ver as cousas doutra
maneira.

Chíos de paxaros, vento
entre as árbores,
murmurios nas fontes,
nos montes… Cantiga
marabillosa! Só cómpre,
como fixo Antón, o
protagonista deste conto,
deterse un chisco e
escoitar a música da
natureza. Mais, atención!

Los niños y el arte tienen
mucho que ver, y si no que
se lo pregunten a María, la
niña que descubrió las
pinturas de la cueva de
Altamira. Por eso este libro
habla de pintura y de
niños.Un recorrido a lo largo
de diferentes cuadros que
forman parte de la historia de
la pintura.

Cando se fan cento cincuenta
anos da publicación de
Cantares gallegos, A miña
primeira Rosalía é unha
homenaxe a Rosalía de Castro,
que puxo a súa voz e a súa vida
ao servizo da dignificación da
nosa lingua, das mulleres e dos
desfavorecidos, en tempos
nada propicios. Este libro reúne
unha biografía, unha antoloxía
poética e doce poemas
musicados e cantados.


