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Verán de aventuras, Verán de aventuras, Verán de aventuras, Verán de aventuras,     

verán de lecturasverán de lecturasverán de lecturasverán de lecturas    

      
Un novo curso que remata; deixamos atrás o Castelo da 
Lúa que tanto nos acompañou nestes meses e pasamos a 
facer castelos de area, a xogar na praia, a saír de 
excursión, a andar coas bicis, a ir ás festas... E tempo de 
lecer, de aventura e tamén, como non,  de boas lecturas.  
Aquí tedes as nosas recomendacións para o verán que 
convidan a facer voar a nosa imaxinación e convertirnos 
en protagonistas de todo tipo de viaxes, misterios e 
aventuras. 
 Boas vacacións e boas lecturas de verán.   
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Tempo de aventuras  e  
de lecturas 

A nena e o grilo. Magín 
Blanco. OQO 
 
“Doutor, doutor  
receiteme apertas, 
xornadas de portas abertas, 
raios de sol de porcelana 
facer o que me veña en 
gana.” 
 
Que mellor medicina para 
este verán que o coro da 
primeira canción deste libro-
CD cheo de boa música para 
todas as idades. 

Aventuras musicais 

    Xuño 2010 

 
Un veciño cheo de sorpresas. 
Victor Raga. Col. O club da ciencia. 
Ed. Xerais 
Martiño e Helena axudarán ao seu veciño o 
señor Viramontaña, a resolver un problema 
moi gordo. En troques, o señor Viramontañas 
ensinaralles os misterios marabillosos do 
Universo. Este é o primeiro título dunha 
colección para amantes da ciencia. Podes 
escoller entre seis libros  diferentes. 

Construtores. Animais 
extraordinarios.  Xulio Gutierrez . 
Faktoria K 
Queres descubrir os máis hábiles e 
incribles construtores do reino animal? 
Este é o teu libro. Con información 
detallada sobre a localización, 
características e costumes dun grupo de 
animais extraordinarios. 

www.blogoteca.com/bbs 

A aventura da ciencia 



Primeir@s lector@s 

 
 
Rata linda de Compostela. 
Bernardino Graña. Ed. Xerais 
Recreación en verso do  conto da ratiña 
presumida, situando a  historia  nos 
arredores de Santiago de Compostela.  

 
Os Bolechas van á festa. 
Pepe Carreiro. A Nosa Terra. 
Tempo de festas e romarías, Os 
Bolechas non van ser menos e tamén 
viven unha aventura na festa da aldea. 
Coma sempre calquera dos títulos dos 
Bolechas pode ser unha boa compaña 
para este verán 

Ranilda. Mar Pavón. OQO 
Ranilda, é unha ra moi feita, aínda 
que ela non o sabe. Todos os días 
se mira na auga, e como non lle 
gusta o seu aspecto, sempre está 
triste. Unha tarde o seu veciño o 
sapoconcho, que é moi túzaro, 
decide gastarlle unha broma.  

Pulga& Xigante. Serenella 
Quarello. OQO 
Cansada de facer todos os días o 
mesmo, Pulga decide coñecer 
mundo. Na súa viaxe cruzará 
desertos, bosques, montañas, 
chairas inmensas… fuxirá de 
perigos terribles e vivirá aventuras 
emocionantes. Ese mesmo día o 
Xigante  comeza a sentir un proído 
nos pés, logo nas pernas, nas 
costas…  

Lector@s autónom@s 

O Rei Oso branco e outros contos 
marabillosos. Tim Bowley. Kalandraka 
Escolma de contos do mundo que nos levarán a fragas 
espesas, cumes altísimos, vales fondos e nos ofrecerán 
aventuras trepidantes e personaxes incribles. 

Mil cousas poden pasar. Jacobo 
Fernández Serrano. Ed. Xerais 
Os fillos do rei do mar, Neda e Mercurín, caen 
na conta de que se achega o aniversario do seu 
pai, Pindo IV o Tratable, e aínda non teñen 
agasallo. Cando saen na súa procura vivirán 
máis de mil cousas diferentes. 

Lector@s expert@s 

O principiño Saint-Exupéry, A. 
Galaxia-Árbore. 
O principiño vive nun pequeno asteroide 
acompañado de tres volcáns e dunha flor 
algo caprichosa.  Sinte unha gran soidade 
e por iso decide emprender camiño na 
busca dun amigo. Percorre varios 
planetas, coñece a persoas diferentes e 
chega a unha conclusión: os adultos son 
moi estraños. 

Tintín .  H e r g e .  E d . 
Juventud. 
Para os afeccionados á banda 
deseñada e ás aventuras 
calquera dos títulos de Tintín 
é unha boa escolla. 

O Pazo Baleiro. Xabier P. 
Docampo. Sopa de libros. Anaya. 
Nicolás atopa na caixa dun reloxo vello unha 
pista que o levará ata un pazo deshabitado 
na busca dunha xoia moi especial. Xunto cos 
seus amigos vivirá unha misión un tanto 
arriscada pero chea de sorpresas. 

La Misteriosa Sociedad Benedict 
Trenton Lee Steward. Ediciones B 
Catro nenos moi especiais enfréntanse a todo 
tipo de retos físicos e mentais e para superar 
unha misión que porá en perigo ás súas vidas. 
Emoción e aventura protagonizada por nen@s. 

A Cruz dos farrapos e Peregrino na 
sombra. Ana Boullón e Pere Tobaruela. 

Sotelo Blanco 
Novas aventuras de Branco de Cores na 
cidade de Santiago para este ano de 
peregrinaxes a Compostela 

 

Rita y el secreto de la piedra 
negra.  Mikel Valverde. Macmillan 
Rita e o seu tío Daniel que están en Libia 
nunha expedición arqueolóxica emprenden 
unha emocionante  viaxe por África en busca 
dun remedio natural contra a picadura dunha 
serpe.  


