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O Hotel Fantastique está 

no medio do Salvaxe Oeste. 

Nas súas cociñas a pequena 

Esmeraldina é feliz, apren-

dendo todos os trucos culi-

narios da man da súa avoa. 

A vida avanza entre puchei-

ros ata que un andazo de 

febre escarlatina acaba coa 

vida da nena. Trátase dunha historia de medo e 

humor macabro. 

Ed. Xerais. 

 

O medio cento de poemas que 

constitúen este volume perco-

rren o mundo infantil galego 

con estructuras sinxelas e 

rítmicas.  

Ed. Xerais. 

 

Poemar o mar é un libro 

de poemas que forma 

parte da triloxía que se 

completa con “En la cuna 

del mar” e “Palabras do 

mar”. Nestas tres obras 

o mar é o gran protago-

nista.. 

Ed. Xerais. 

Todo estaba moi tranquilo no 

barrio ata que un día soou o 

timbre e chegou ao barrio o 

meu tío Xakim, montando a 

lombos dun elefante… 

El Patito Editorial 

 

 

Agochada nunha mesta fraga 

está a cabana na que desde hai 

máis dun século ten o seu con-

sultorio a meiga Divina. Ata 

aquí veñen clientes das máis 

diversas procedencias. Pero non 

pensedes que só as persoas se 

achegan ata o consultorio de 

Divina; un día calquera, na porta 

da cabana podemos ver un barco que se marea ou 

unha fervenza que quere vivir onda o mar… 

Ed. Xerais. 

 

 

Los habitantes de un pe-

queño pueblo están asusta-

dos por la llegada de un gi-

gante. Se llama Poliboros, el 

gran comilón, y allá por don-

de pasa todo lo destruye… 

Ed. Bruño 



Ola compis! 

 Como pasa o tempo! Parece que 

foi onte cando empezou o cole e xa te-

mos aquí o verán... Outro curso que re-

mata e outro curso que vos agasallo cu-

nha selección de libros que vos invito a 

descubrir... Espero que sexan do voso 

agrado!  

 Neste curso, ao igual que nos an-

teriores, traballamos moitísimo e pasá-

molo pipa. Agora toca gozar duns meses 

de lecer, de días  de descanso, nos que 

poderemos aproveitar para ler.   

 Deséxovos, de todo corazón, que 

pasedes unhas moi felices vacacións. 

Unhas vacacións nas que sigades coidan-

do ben ás vosas mascotas.  

 Lembrade que eu estarei, coma 

sempre, esperando na Biblioteca a vosa 

chegada...  

Xa vos estou botando de menos!!!!  

 Ratibicos con sabor a coco.  

 

 
 

CHEGA O VERÁN!!! 

La princesa Rulinda está 

preocupada porque pien-

sa que a su padre, el rey, 

le ocurre algo raro… 

¡Está hechizado! ¿Quién 

se habrá atrevido a 

hacer semejante cosa? 

Rulinda está convencida 

de que la culpable es la 

reina, que, en su opinión, 

es nada más y nada menos que… ¡una bruja!  

Ed. Bruño 

 

Será difícil que me cre-

áis, ya lo sé. El príncipe 

puso a circular su ver-

sión y no es fácil que la 

gente cambie de opi-

nión. Pero tengo que 

contar la verdadera 

historia de Blancanie-

ves. No es cierto, por 

ejemplo, que los siete 

enanos (o hermanos) 

dijésemos que se podía 

quedar con nosotros a cambio de cuidar la ca-

sa, cocinar, ... 

Ed. EDEBÉ 

LECTURAS PARA           
ED. INFANTIL ,1º e 2º 

LECTURAS             
PARA infantil,1º e 2º 

Outra volta sobre un clásico en-

trañable da Literatura Infantil e 

Xuvenil galega, con poemas -

musicados, algúns deles- que evo-

can os campos, o bulir da fauna 

dos bosques e dos ríos, e a vida 

cotiá da infancia no medio rural. 

KALANDRAKA 
 

 
Ía ser unha festa, pero 

os amigos de Coello fixé-

ronse ideas moi distintas 

e estrafalarias sobre 

aquela sorpresa. Humor 

e rumor nunha historia 

que se presta a xogar. 

KALANDRAKA 
 
Perico é un galo que vive nunha granxa nas monta-

ñas. Sempre é o primeiro 

en espertar porque o seu 

traballo consiste en can-

tar unha canción para cha-

mar polo Sol. Pero un día, 

Perico queda durmido e o 

Sol non sae. Disposto a arranxar este problema, 

Perico emprende unha viaxe nun barco de papel 

para buscar o Sol e cantarlle a súa canción. Logrará 

atopalo? Conseguirá a canción de Perico que o Sol 

volva saír?  

Ed. Hércules 

 


