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Os nosos sitios web 
 
abelendo.blogspot.com 
centros.edu.xunta.es/ceipabelendo 

El sueño del celta 
Mario Vargas Llosa 
EDIT. ALFAGUARA 
 

 
 
 
 

 
Todo é silencio 
Manuel Rivas 
EDIT. XERAIS 
 

 
 
 
Tempo de soños 
Fuxan os ventos 
 
 

 

 

Libro para compartir entre país e 
fillos 

Catálogo de padres 
para niños que dese-
en cambiarlos 
Claude Ponti 
EDIT. CORIMBO 

Para nais e pais 
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MOAÑA 

DECEMBRO 2010 



El tesoro de Troya 
Olaf Fritsche  
EDIT. MACMILLAN 
Para Albert, Lily e Magnus come-
za unha nova aventura ao final 
do túnel secreto. Esta vez os tres 
amigos queren desenterrar o te-
souro de Troia… e van parar ás 
escavacións do arqueólogo 
Heinrich Schliemann, no año 
1873. 

 
Naves negras ante Troya 

Rosemary Sutcliff  
EDIT. VICENS VIVES 
Esta colección pretende poñer ao 
alcance dos lectores e lectoras 
en formación obras claves da tra-
dición literario occidental, sen re-
nunciar a calidade literaria dos 
textos. 

 

O carteiro de Bagdag 
Marcos S. Calveiro 
EDIT. TAMBRE 
Bagdad resiste baixo as bombas. 
A xente vive vixiando o ceo, as es-
colas pecharon e os nenos xa non 
xogan nas rúas. Ibrahim reparte o 
correo na súa motocicleta. Nun 
peto leva unha misteriosa carta 
que ha de entregar. 

GENEOLOGÍA DE UNA BRUJA 

Benjamim Lacombe 
EDIT.EDELVIVES 
Un precioso estoxo de colec-
cionista. Contén dous libros: 
A pequena bruxa e Bruxas e 
Feitizos. 
 
 
 

Colección Combel Doc 
EDIT. COMBEL 

Colección que presenta libros con 
formato enciclopédico atractivo, 

entretido  e dinámico. 
Ilustracións realistas, 
cómics e fotografías so-
bre temas que apaixoan 
aos máis novos. 

 

 

 

Julio César 
Susanne Robscher  
EDIT. EDELVIVES 
A apaixoante vida de Julio 
César e a súa loita por se 
converter no home máis po-
deroso de Roma e do mundo. 

 

…DEGUSTAR E SABOREAR EN FAMILIA. 

UNHA MENSAXE PARA ESTE NADAL: 

LER É XENIAL! 

 

 

 
 
A filla do ladrón de bicicletas 
Teresa González Costa 
EDIT. XERAIS 
Serafina, que é filla dun ladrón de bicicletas, vive 
coa súa tía, dona Perfecta, nunha vila mariñeira. 
A súa máxima aspira-
ción é ser equilibrista 
nun circo con Celerí-
fera, a bicicleta, e ca-
ra a iso van enfoca-
dos todos os seus 
esforzos, aos que non 
serán alleos nin a 
axuda do vello Elías 
nin as dificultades que 
lle ocasionan a panda 
de Martiño o Bravo.  
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