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Tonas de laranxa. Manuel Lorenzo 

Baleirón  e María Lorenzo Miguéns. 

Xerais.  

Relato  sobre as vidas entretecidas dos 

habitantes da vila imaxinaria de Moreira. 

O alento nas costas. Natalia Carou 

Figueira. Baía.   

Un soño estraño leva a Mireia de volta á 

súa aldea natal. 

O mundo secreto de Basilius 

Hoffman. Fernando Cimadevila e Iván 

Valladares. Urco editora.  

Viaxe fantástica na procura dun diario. 

Volve a cociña dos larpeiros. Benigno 

Campos. Galaxia.  

Nova entrega das receitas dos larpeiros. 

Enrugas.  Paco Roca. El patito 

editorial.   

O Alzeimer contado  en banda dese-

ñada cunha enorme sensibilidade. 

Como vimos facendo nos últimos anos nes-

tas datas, as bibliotecas do municipio de 

Rianxo xuntámonos para ofrecervos unha 

selección de libros que ao noso entender non 

vos deberíades perder, asi que non vos es-

quezades de incluílos nos vosos agasallos! 

  Boas Festas! 

Castelao. Inacio e Iván Suárez. 

Demo/ Komic Librería. (2 volumes) 

Biografía en banda deseñada. 

 O meu primeiro Celso Emilio. Xerais.  

Homenaxe musical ao poeta galego no 

centenario do seu nacemento. 

Rapoemas. Aid. Galaxia. Libro-disco da 

rapeira Aid.  

Clásicos da literatura galega rapeados. 

Unha agradable sorpresa.  

El lector de Julio verne. Almu-

dena Grandes.   

A España rural da postguerra a 

través dos ollos dun neno. 

A punta de pistola. Fran Alonso. Xerais. 

Novela que é a vez trepidante e intimista 

baseada en feitos reais. 

aCadaCanto. Músicas de Salitre.  

Grandes do folk galego uníronse 

para crear este fermoso disco. 

 Tempo de acivros 

Tempo de libros 



Primeros/as lectores/as Prelectores/as Lectores/as autónomos/as 

Rosa caramelo. Adela Turín e 

Nella Bosnia. Kalandraka.  

Margarita descubrirá a liberdade 

para ela e as súas compañeiras.  

Acuario. María Canosa. Dani 

Padrón. Edicións Embora.  

Poesía e peixes neste 

fermoso álbum ilustrado. 

Que tal estás? Anthony 

Browne. Kalandraka.  

Axuda aos máis pequenos a 

coñecer  as emocións.  

Colección Conto Cinco 

Sentidos. José Campanari 

& Simona Mulazzani. OQO.  

Cinco títulos diferentes 

para descubrir os sentidos. 

Xan e as fabas máxicas. 

Audiocontos. Galaxia.  

Xan ten claro que algo hai que 

facer para non pasar fame…  

A partes iguais. Darabuc e 

Lina Zutauté. OQO.  

Unha moza marcha en busca 

de fortuna e irá atopando com-

pañeiros cos que compartir e 

traballar en equipo. 

Marcopola. A illa remeira. Jacobo 

Fernández Serrano. Xerais.  

Banda deseñada protagonizada 

por unha illa moi especial. 

Apalpador vs papá Noel. 
Fernando F. Cimadevila e José 
Ángel Ares. Contos estraños 
editora.  
Un explorador e unha nena vivirán 
máxicas aventuras na busca do 
Apalpador. 

Tío elefante. Arnold Lobel. 

Kalandraka.  

Reedición dun clásico 

infantil de todos os tempos. 

María Fumaça.  Sonárbore. 

Galaxia.  

Viaxa nun libro-disco,  con CD e 

DVD, no tren máis festeiro que 

nunca haberá. 

Bicos de música. Sonár-

bore. Galaxia.  

Novo libro-disco de Mamá 

Cabra. Éxito asegurado. 

Malos tempos para os fan-

tasmas. Agustín Fernández 

Paz. Xerais.  

Marta múdase a unha nova 

casa moi misteriosa... 

A verdadeira historia da mosca 

da tele. María Solar. Galaxia. 

Acompaña a esta mosca  no seu 

periplo polo éxito mundial! 

Palabras de auga. Marcos 

Calveiro. Xerais.  

Viaxe emocionante ao interior 

de África e a súa cultura. 

Gatiño e a neve. Joel  

Franz Rosell e Constanze 

v. Kitzing. Kalandraka. 

A pesar de ser diferentes 

tamén podemos ser iguais. 


