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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. 
 

Charles Darwin 
Alan Gibbons  

Ed. BAIA 
En 2009 celébrase o II 
Centenario do nacemen-
to de Charles Darwin. 
Nesta orixinal obra o 
grumete do Beagle cónta-
nos, en primeira persoa, 
as circunstancias e peripecias dunha travesía 
histórica. 

Pie de imagen o gráfico. 

  3º ciclo educación primaria 

Corazón de tinta 
Cornelia Funke 

Ed. SIRUELA 
Esta novela é unha viaxe ao 
mundo dos libros, unha gran 
novela de aventuras e una de-
claración de amor aos grandes 
textos universales que cautivan 
aos lectores.  
 

Cuentos de terror de 
los objetos malditos 
Chris Priestley. Ed. SM 
A Edgar encántalle visitar ao 
seu Tío Montagne na súa ca-
sa, situada nun bosque som-
brío, e escoitar os terrorífi-
cos relatos que lle conta. 

 
La gran invasión de 
Ratonia 
Geronimo Stilton 

Ed. DESTINO 
«¡Gatos no horizonte!». Nun 
instante, o pánico e o terror 
esténdense por toda a cidade. 
Que hacer? Ratonia debe re-
sistir a esta Gran Invasión. 

La tribu de Camelot 
Gemma Lienas  
Ed. DESTINO 
Un libro con olores e tin-
tas máxicas! 
Carlota e asúa panda crean 
“La Tribu de Camelot” cun 
lema: “Traballar sempre en 
equipo, defender ao débil 
e loitar pola igualdade”.  
 

Lúa do Senegal 
Agustín Fernández Paz 
Ed. XERAIS 
Khoedi, unha nena de dez 
anos, ten que deixar a súa 
casa no Senegal, para ins-
talarse en Vigo. Na nova 
terra, a vida é dura para 
Khoedi: non coñece a nin-
guén e todo lle resulta diferente. 

 
Contos e poemas pa-
ra un mes calquera 
Sierra i Fabra /G. Teijeiro 
Ed. OXFORD 
31 contos e 31 poemas cheos 
de fantasía. 


