
Recordade que á maioría destes 

libros podedes botarlles unha ollada 

na MESA DE NOVIDADES. 

FELICES  

VACACIÓNS!!! 

E PARA ADULTOS 
“Afirma Pereira” 

Autor: A. Tabucchi 
Ed.: Galaxia 
 
Pereira, un modesto xornalista  
na Lisboa de 1938, enfronta a 
irrupción da historia e das súas 
esixencias na súa vida 
tranquila, apraciblemente gris. 
 
“Últimas pasiones del caballero Almafiera” 

Autor: J. Eslava Galán 
Editorial: Planeta 

 
Cunha linguaxe 
ironicamente 
trovadoresca, o autor 
desprega aventuras, 
barbarie e humor nesta 
novela sobre as andanzas 
dun cabaleiro aventureiro 
en plena Idade Media. 

 
 
“El enredo de la bolsa y la vida” 
Autor: Eduardo Mendoza 
Editorial: Seix Barral 
 
O detective tolo de E. 
Mendoza nunha xenial 
sátira sobre a Europa de 
hoxe en día. 
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Se á praia vas 

un libro levarás. 



Lúa do Senegal 

Autor. A. Fdez Paz 

Editorial: Xerais 

Khoedi, unha nena 

de dez anos, ten 

que deixar a súa casa de Casamence, 

unha rexión ao sur de Senegal, para 

instalarse en Vigo, a cidade onde o seu 

pai xa leva varios anos emigrado. 

Donde los árboles cantan 

Autora. Laura Gallego 

Editorial: SM 

Viana, a única filla do 

señor de Rocagrís, 

está prometida e namorada do xove 

Robian de Castelmar. Casarán en pri-

mavera, pero a ameaza dos bárbaros 

do norte fará que o rapaz teña que 

marchar a loitar e Viana terá que espe-

rarlle. 

Marisela e o roxo 

Autor: Geovanys F. 

García 

Editorial: OQO 

A princesa Marisela 

argalla un divertido plan para que o 

seu príncipe, que non é azul, senón 

roxo, a rescate da torre. O seu amado 

- que nada ten que ver cos capricho-

sos príncipes dos castelos vecinos– 

burla muros e vixilancias e consegue 

entrar no cuarto da princesa. 

Mamasiña, que medo! 

Autora: Chus Pereiro 

Editorial: Xerais 

O xigante Xuvenco papou 

o alcalde de Xaludes, o 

cura… Celidonia, unha 

bruxa profesional, terá que  intervir 

nesta obriña de teatro. 

Matilda 

Autor: Roald Dahl 

Editorial: Alfaguara 

Matilda é unha lectora 

empedernida con só cinco anos. 

Sensible e intelixente, todos a ad-

miran, menos os seus pais, que a 

consideran unha inútil. Ademais, 

ten poderes marabillosos… 

Puré de guisantes 

Autor: D. Nesquens 

Editorial: Anaya 

O protagonista está no hospital 

porque ten unha perna rota. Na  

outra cama está Aarón, un rapaz 

máis ben calado, e así el pode falar 

e falar contando un montón de co-

sas que lle pasaron ao seu pai, á 

súa nai, ao seu mellor amigo Alber-

te,  a... 


