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Ímosche a axudar a elixir un
agasallo para as persoas que máis
queres
Si un libro... ¿por que non?... hainos
de todas clases e para tódolos
gustos e por suposto tamén os hai
para regalar. Envólveos en papel
cheo de ilusión e entrégaos con
todo o teu cariño... SEGURO QUE
ACERTAS.

Máis información sobre a biblioteca en:
http://biblioarzua.blogspot.com
http://biblioarzua.googlepages.com/anosaweb

Para os teus irmáns, os teus
amigos, os teus amores ...

Recorda que a alegría é contaxiosa, así que procura
tela en grandes cantidades (Nai Teresa de Calcuta)

A lectura é en si mesma
un universo.

A saga dos Elliot continúa , o terceiro libro está a punto de saír,
nos xa o temos reservado na librería e a volta de vacacións xa
contamos con el
Joaquín Londaiz Montiel. ED.- Montena

Este libro foi recomendado polo clube de lectura
“As dúas rosas” que como xa sabedes é a súa
primeira lectura aproveitando que acaba de saír a
película e que o noso lema do club son traballar
película e libro ou libro e película
Philip Pullman

El señor Ibrahim y las flores del Coran.
Eric.Enmanuel Schmitt
ED.- Obelisco

O barón rampante
Italo Calvino
ED.- Xerais

Comedia bífida
M. Núñez Singala.
ED.- Galaxia

Illa soidade
Ann Alfaya
ED.- Xerais

O ceo dos afogados
Francisco Castro
ED.- Xerais



La revolución de las mujeres
Jose A. Marina

Para papá e mamá

Estas son algunhas ideas, pero mellor
dedícalle un rato do teu tempo a
coñecer os seus gustos, indaga e fala
con eles, tal vez, e só tal vez,
descubras que teñen sentimentos,
emocións, gustos... ¡Como todos!

O mellor que podedes regalarlle ós avós e ás avoas é o
voso TEMPO... ¿Por qué non sentades un rato con eles e
lles pedides que vos conten historias da súa
xuventude?... Todos sabemos o que lles gusta falar ós
maiores, pero o que tal vez non saibas e que teñen
moitas cousas interesantes que contar se escoitas ,
anímate ... tíralles da lingua e abre as orellas e os oídos a
un mundo fantástico, que nada lle ten que envexar as
grandes superproducións de Hoolywod.
Tamén para eles hai libros que seguro lles gustan e é
probable que lle recorden os seus tempos mozos... E tal
vez xurdan novas historias, novos ratos de falar, novos
ratos de comunicación, novos ratos de ledicia!!

Para os avós e avoas

El alma de la ciudad
Jesús Sánchez Adaliz
ED.- Planeta

La reina oculta
Jorge Molist
ED.- Martinez roca

Oh Jerusalén
Lapierre/Collins
ED.-Planeta

Anxo Angueira
A morte de A
ED.-Xerais

El corazón helado
Almudena Grandes
ED.-Planeta

O club da calceta
María Reimóndez
ED.- Xerais

Un minuto para el
absurdo
Anthony de Mello
ED.- Sal terrae

A medición do
mundo
Daniel Kehlmann
ED.-Galaxia

Las golondrinas de Kabul
Yasmina Khadra
ED.- Alianza

Hai uns marabillosos libros de Galicia
editados por A Nosa terra que tal vez
vos guste velos con eles, falan das nosas
árbores, das fervenzas, dos ríos, das
montañas…. Sentimos non ter imaxes
pero están na biblio por si queredes
compartilos con eles

Hai fotos e historias que tal vez lles
recorden os seus tempos mozos

Iconografía del cristianismo
Luis Monreal

Galicia de lenda, un libro para ver, ler e
escoltan nun día de inverno


