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Tom, pequeño Tom, hom-
brecito 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 ta-
mén o seu futuro.

NADAL 2011

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

Podedes pasar a botarlles unha ollada
cando queirades.

BOAS FESTAS
E

FELICES LECTURAS!!!

E para os GRANDES da casa:



A peripecia de Roi

Autor: Carlos López Gómez

Editorial: Edelvives

Chegou o momento de ir

á feira e Roi vai moi con-

tento. Alí a súa nai mér-

calle varios globos.

De súpeto, Roi… sae voando!!!

O corazón do xastre

Autor: Txabi Arnal

Editorial: OQO Editora

Un xastre, que ten unha vida regalada,

decide un día percorrer o mundo. Polo

camino vai deixando amigos e acaban-

do coas penas. Todos os sitios visita-

dos van quedando conectados por un

fío e ao final...

Un barco no ceo

Autor: Quentin Blake

Editorial. Kalandraka

Unha historia simbólica

moi fermosa sobre co-

mo cando se escolle o camino de axudar

aos demais, este non ten fin porque é a

mellor poción que se poida elixir.

El ladrón de palabras

Autora: Nathalie Minne

Editorial: Edelvives

Unha historia sobre a

beleza das palabras e o

seu valor para comu-

nicarse co mundo, pa- ra

sementar amizades, para amar.

Yo voto por mi

Autor: Martin Baltscheit

Editorial: Lóguez

O león perde as elec-

cións a Rei da Selva,

pero non hai un claro gañador porque

todos os candidatos reciben un voto. Di-

vertido álbum para maiores e pequenos.

Ceniciento

Autora: Yanitzia Canetti

Editorial: Everest

Había unha vez un rapaz

ao que todo o mundo chamaba Ceni-

ciento porque sempre estaba sucio e

cheo de po. Pero es que limpaba chami-

neas, cociñaba, ...


