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  Sete casas en Francia 

Bernardo Atxaga  

 Ed. FAKTORIA K DE LI-
BROS 
 

 

 

 

 

 A praia dos afogados 

Domingo Villar 

Ed. GALAXIA 

 

 

 

 La reina en el palacio 
de las corrientes de aire  

Stieg Larsson 

Ed. DESTINO 

 

 

 

 

  Antología poética 

Mario Benedetti 

Ed. ALIANZA EDITORIAL 

 

O noso blog 

moradabuli.blogspot.com 



... 

Viaxa por mundos fan-
tásticos. 

Navega nun mar de so-
ños. 

Nada ata a illa dos mis-
terios. 

Descubre novos amigos. 

Lánzate á aventura. 

Salpícate de diversión. 

Imaxina tesouros agochados. 

Broncéate de maxia. 

Refréscate con libros marabillosos. 

Mergúllate na lectura. 
 

 

Simios e monos 
Barbara Taylor  

Ed. BAIA 
Déixate levar a un mundo 
cheo de descobrementos! 

• Resgárdate da tormenta 
cunha cría de orangután. 

• Balancéate entre as ár-
bores da man dun xibón. 

• Saca térmites como os 
chimpancés. 

• Come froita fresca en compañía dos monos. 

Pie de imagen o gráfico. 

  2º ciclo educación primaria 

Violeta non é violeta 
Xosé A.  Neira Cruz 
Ed. HEINEMAN 
Violeta só foi da cor violeta o día 
que naceu. Agora é unha nena de 
oito anos que procura un nome 
para o seu futuro irmán. Non sabe 
como son os irmáns nin para que serven. E ademais, 
vai querela un pouco menos a súa nai? 
 

Caderno de animalista 
Antón Fortes Torres.  

Ed. OQO 
30 obras de arte contempo-
ránea, 30 cadros protagoni-
zados por animais que cobran 
nova vida da man dun traballo 
de ilustración extraordinario. 
 

Colección Ottoline 
Chris Riddell. Ed. EDELVIVES 
Ottoline é unha nena intelixente e cu-
riosa que xunto co seu amigo 
o Sr. Munroe levarán a cabo 
investigacións e resolverán 
misterios. 
Dous libros cheos de humor, 
cun texto moi original. 

La estafa del Coliseo 
Geronimo Stilton. Ed. PLANETA 
Unha nova aventura de 
Geronimo Stilton en cómic. 
Geronimo irá á antiga Ro-
ma para impedir que se 
apoderen dun dos monu-
mentos máis famosos da 
cidade: O Coliseo. 

 

Clara Secret 
Javier Fonseca. Ed. MacMillan 

Unha proposta actual e di-
vertida para nenos e nenas 
que xa saben nun pouquiño 
de inglés, e disfrutan 
xogando aos detectives ... e 
lendo. 
 
 

Atlas del espacio 
Robin Scagell. Ed. SM 
Atlas interactivo para 
achegarte á astronomía.  
Imaxes espectaculares 
de estrelas, galaxias e 
outros corpos celestes. 
Con lingüetas para ver 
detalles en 3D. 


