
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. 



Carlota e a gaivota patiamarela 

Autor. Miro Villar 

Editorial: Xerais 

O río non tiña segre-

dos para Carlota, a 

marmota, mais nunca vira o mar. 

Entón emprende unha viaxe río abaixo 

ata atopar a desfeita provocada polos 

verquidos do chapapote. 

Contín, contón 

Autor: A. Cortizas 

Editorial: Embora 

Era unha vez un ani-

maliño de rabo peludo. 

Un día subiuse a un 

piñeiro máxico, comeu unha pina e 

esqueceu quen era. Preguntou a to-

dos os  animais, pero ningún llelo dixo 

para que o conto non rematase.                

A princesa que non podía durmir 

Autora: An Leysen 

Editorial: Linteo 

Mesmo a máis bela das 

princesas debe ir á cama 

pola noite. Mais, que ocorre se unha 

princesa non pode durmir? 

Bicos de prata 

Autora: Fina Casal-

derrey 

Editorial: Ir Indo  

Conta Rita como 

cambiou a vida na súa casa desde que 

naceu o seu irmán Marcos. Os pais 

están sen acougo porque o bebé non 

lles deixa durmir e xa non se dan bicos 

de prata. 

Pero todo se soluciona. 

Cacarabín, cacarabón 

Autor: A. Gcía Teije-

ro 

Editorial: Tambre 

Pequeño libro de ri-

mas moi musicais que fará as deli-

cias d@s nen@s.  

A nena de auga e o príncipe de 

lume 

Autor: X. P. Docampo 

Editorial: Xerais 

Este libro é unha colec-

ción de relatos. No pri-

meiro unha nena de au-

ga con bágoas de lume 

coñece no río a un príncipe de lu-

me con bágoas de auga. Namó-

ranse e marchan xuntos para for-

mar unha nube branca de verán. 


