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Tom, pequeño Tom, hombrecito Tom

Autora: Barbara Constantine

Editorial: Seix Barral

A conmovedora historia dun
neno que parece un adulto e
unha nai que parece unha
adolescente.

Extramunde

(Premio Xerais 2011)

Autor: Xavier Queipo

Editorial. Xerais

Unha novela de análise e crítica social, e un
libro de viaxes, unha aventura, un berro
ecolóxico, unha aventura galega e univer-
sal.

El contenido del silencio

Autora: Lucía Etchevarría

Editorial: Planeta

Gabriel, despois dunha in-
esperada e tráxica noticia,
replantearase toda a súa
vida pasada e tamén o seu futuro.

NADAL 2011

BOAS FESTAS
E

FELICES
LECTURAS!!!

Visítanos en:
http://biblioramo.blogspot.com

A maioría destos recomendados estarán
expostos durante o mes de decembro na
mesa que a biblioteca utiliza para a expo-
sición das súas novidades.

Podedes pasar a botarlles unha ollada
cando queirades.

E para os GRANDES da casa:



Guille e Botón

Autor: Saxton Freyman

Editorial: Linteo

Todas as fotografías deste

libro foron enteiramente compostas con ali-

mentos. Despois dixitalizáronse e pegáron-

se xuntas co ordena-

dor.

Berto lo ve claro

Autor: Carlos Romeu

Editorial: MacMillan

Berto prefire non ver ben a levar gafas. Pe-

ro un día ten uns sonos moi raros que lle fa-

rán cambiar de opinión. Cando esperte ao

día seguinte poñerá as gafas sen pensalo

dúas veces.

Redondo

Autor: Pablo Albo

Editorial: Thule

Este libro é a loca viaxe dun redondo ani-

mal que chouta de planeta en planeta coma

se fora o espacio interestelar.

Un susto para Glub

Autora: Isabel Freire

Editorial: Ir Indo

Xa sabemos que a vi- da

nun acuario non é tan tran-

quila como parece. Os

peixes que habitan neste, Blef, Glub, Bop

Bop Guá e demais, fan xogos, viven aventu-

ras...Pero, que acontece cando aparece un

gato nas súas vidas?

Mistral

Autor: Javier So-

brino

Editorial: Planeta

Cando Mistral cámbiase de colexio,

sente que ninguén lle fai caso. Só a

miran pola mancha escura que ten

no lado esquerdo da súa cara.

A aspironeta

Autora: Marta Álva-

rez

Editorial: Xerais

A Zip, a aspiradora, cambioulle a vida

cando chegou K-38, o derradeiro mo-

delo en aspiradoras robóticas que as-

pirofregaba, aspirocosía, ...


