
Esta é a historia de 

Mundo, un neno que 

superou o ataque dos 

lobos ao seu rabaño, 

pedaleou nunha bicicle-

ta de celador de telefon-

ía, rubiu aos postes 

máis altos coma un la-

garto… Pero a misterio-

sa desaparición do seu 

pai, o medo debuxado nas caras das veciñas, 

o loito enigmático da súa nai, as notas manus-

critas nos libros… atoldaron os seus soños de 

futuro. 

Sonia, Nata, ya no es la 

chica marginada y olvi-

dada de la clase. Tras 

superar su timidez y 

hacerse valer ante sus 

compañeros, sabe que 

este curso será muy 

distinto.  

Como Román Casas 

quería ser un auténtico 

chef, pediulle aos seus 

pais un curso de cociña 

para o seu décimo ani-

versario, que coincide 

co Día de Defuntos, a 

festa dos mortos. E nese 

día tan especial recibiu 

un megasusto, un agasallo moi singular, un 

cadaleito ... 
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 Ola nenos e nenas! 

     Chegan as vacacións de Na-

dal...Tempo para descansar, durmir un 

pouco máis polas máñás, estar coa fa-

milia, os amigos, amigas e as masco-

tas, pasear, Xogar, recibir agasallos e … 

ler. Imaxinade unha tarde de frío, a ca-

lefacción acesa, un sofá, unha manti-

ña e un libro entretido...Que a gusti-

ño!!! 

     O trimestre foi longo, traba-

llamos abondo e participamos en moi-

tas actividades, o principio de curso, o 

Día das Bibliotecas Escolares, o Sa-

maín, o magosto, Nadal...  

               Agora toca disfrutar duns 

días de kecer por iso vos envío estas re-

comendación de lecturas para eses mo-

mentos de tranquilidade ...libros para 

disfrutar sós ou en compaña para ler ou 

para que vos lean. Espero que sexan do 

voso agrado!!! 

    Deséxovos que pasedes unhas 

boas vacacións, que as disfrutedes moi-

to, moito. Pensade un puquiño en 

min...estarei como sempre na Biblioteca 

esperándovos para a volta. 

    Ratibicos con sabor a turrón. 

CHEGA O NADAL!!! 

¿Qué pasaría si Caperu-

cita se hartase de ir a la 

casa de la abuelita? ¿Y si 

el lobo siguiese su ver-

dadera vocación, que es 

cantar junto a los músi-

cos de Bremen? ¿Qué 

ocurriría si los enanitos 

no fueran a la mina y 

Blancanieves se fuese de 

paseo en lugar de esperar a que su madrastra 

le diese la manzana envenenada?  

Cando Xoa naceu, houbo 

festa rachada. Ninguén 

acordaba outra igual no 

campeiro. Os seus habi-

tantes bailaron e bailaron 

ata non poder máis, con-

tentos coma carricantas. 

E é que había tempo que 

naquel lugar non viña ao 

mundo unha xoaniña. Os veciños foron un 

por un darlle os parabéns á nai, que acoleira-

ba a Xoa con dozura . 

O meu gato é un poeta é 

un libro que pretende 

transmitir a poesía dun 

xeito lúdico, divertido e, 

sobre todo, accesible 

para os lectores e lecto-

ras.  
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Maruxa decide dar unha lec-

ción ao seu marido. Astuta, e 

cunha gran habilidade no ma-

nexo da retranca, logrará que 

Pepiño tome consciencia de 

que o traballo da casa está mal 

repartido e consegue que cambie de actitude. 

La casa de la abuela es 

muy especial, parece la 

casita de chocolate del 

cuento. Pero esta noche, 

cuando la niña intenta 

dormir, muchas sombras 

aparecen por los rincones 

de la habitación y tiembla 

de miedo. De repente, un grito la sorprende: «Feliz 

cumpleaños». La abuela ha invitado a sus amigos de 

los cuentos para celebrar una gran fiesta sorpresa. 

—Vaia, ho! Caramuxo 

botou un foguete! 

—Non son Caramuxo. Son 

Carabuñas, 

o que nunca corta as uñas! 

-contestou o bruxo, rabioso. 

—Non me veñas con con-

tos. Ti es Caramuxo! 

—Dígoche que non. Son Carabuñas!  

 

 
 

 


