LENDO, LENDO, LENDO, O MUNDO PERCORRENDO…
TAMÉN NO VERÁN!

PRELECTORES

A filla do grúfalo. A filla do grúfalo é moi inqueda e precisa ver o mundo cos seus
propios ollos. Con texto rimado, humor e amor, este conto é encantador.
Julia Donaldson. Ed. Patas de Peixe

O monstro de cores. Este conto ponnos na pel dun monstro que
ten un barullo de emocións. Unha amiga axúdalle a aclararse.
Anna Llenas. Ed. Flamboyant
La princesa rebelde. Esta é unha historia de princesas, pero a protagonista non é
unha típica princesa… Anna Kemp. Ed. Blume

La luz de Lucía. Lucía é a menor dunha familia de vagalumes. Quere brillar coma
as demais, pero é demasiado pequena. Por fin unha noite a Lucía chégalle o seu
momento e pode iluminar o bosque. Margarita del mazo. Ed. Cuento de luz

PRIMEIROS LECTORES
O zapateiro no bosque. Xermán atópase cun coello que lle pide un estraño
encargo: facer zapatos para todos os habitantes do bosque. Este será o inicio
dunha grande amizade. María José Gulín Rodríguez. Ediciones Bolanda
A mellor sopa do mundo. Nun lugar escondido do bosque, unha pequena cabana
tiña a luz acendida. Pola cheminea saía fume:Tartaruga estaba preparando a
comida. Susana Isern. Ed. OQO
Cuentos clásicos para leer y contar: La historia de los tres cerditos, El lobo y
los

siete

cabritillos,

El

Gato

con

botas

y

Los

músicos

de

Bremen.

Ed. Anaya
O xardín de Irene. Poemario para nenos e nenas que anima a coidar a natureza.
Xosé Neira Vilas. Edicións Embora

MÚSICA E CINE PARA ADULTOS

SES. Tronzar
os valos

A Esmorga

CINE PARA TODOS

Astérix. La residencia
de los dioses

Maimiño e o
espello máxico.

LECTORES AUTÓNOMOS
A mamá que perdeu as cóxegas. Estaba a pasar algo rarísimo na casa. A nai,
experta en rir e en rir polas cóxegas xa non o fai. Que será o que lle pasa? Os
pequenos da casa intentarán descubrilo. Clara Roxo. Ed. Galaxia

Astérix e os godos. As fronteiras romanas están movidiñas. Os godos están a
invadir sen parar, pero cometen un erro: secuestran a Panoramix para conseguila
apócema máxica. Goscinny e Uderzo. Ed. Record
El capitán calzoncillos y el perverso plan del profesor Pipicaca. O superheroe máis
tolo de todos os tempos. Os seus calzoncillos con poderes superelásticos axúdanlle
a vencer aos malvados. Dav Pilkey. Ed. SM
Los gemelos Tapper se declaran la guerra. Claudia e Reese son xemelgos, van ás
mesma escola e teñen unha larga historia que contar: acaban de sobrevivir a unha
larga guerra entre eles. Geoff Rodkey. Ed. Molino

LECTORES EXPERTOS
La casa en el árbol de 13 pisos. Andy vive con Terry nunha árbore. Mellor dito,
nunha casa nunha árbore, pero non é unha casucha calquera, esta ten… 13 pisos!.
Andy Griffiths. Ed. Molino
Os papacalcetíns. Millóns de calcetíns desaparecen cada día misteriosamente en
todas as casas. Os responsables son os papacalcetíns.
Pavel Srut. Ed. Sushi Books
O corazón da maxia. Laura está hospitalizada. Un día chega Mistre, unha nena
etíope que compartirá con ela o cuarto. Para animala, Laura cóntalle unha
historia sobre dúas nenas: Aulea e Mistera. Xabier Estévez Ferreiro. Ed. Xerais
Un delegado increíble. Cal é baixiño e ás veces tartamudea un pouco. Non ten
moitas probabilidades de ser escollido delegado, pero necesita selo para salvar ao
seu can Tofu. Charlie Feelgood. Ediciones Destino

ADULTOS
Conduce rápido.
Extraordinario
retrato de vidas
precarias na
Compostela de hoxe.
Diego Ameixeiras. Ed.
Xerais

A viaxe de Gagarin.
Engaiolante historia
de amor, novela de
formación e da
memoria. Agustín
Fernández Paz.
Ed. Xerais

E recorda que os días
23, 24, 25 e 26 de
xullo estaremos de novo
na Feira do Libro de
Rianxo. Esperámoste!

