E para os GRANDES da casa:
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.

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.
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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 universal.
El contenido del silencio
Autora: Lucía Etchevarría
Editorial: Planeta
Gabriel, despois dunha inesperada e tráxica noticia,
replantearase toda a súa
vida pasada e tamén o seu futuro.

BOAS FESTAS
E
FELICES LECTURAS!!!

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

Meu irmán o xenio

A historia de Erika

Autor: Rodrigo Muñoz Avia

Autora: Ruth Vander Zee

Editorial: Edebé

Editorial: Kalandraka

Lola ten dez anos e lle

Veñen de cumprírense

gusta o fútbol. Ata aquí

60 anos da liberación

todo é normal.

dos campos de exter-

de esperanza para

Pero Lola ten un irmán
tanos a súa

minio nazis. Erika cón-

unha mellor relación entre o home e o

que é un xenio.

historia para lembrarnos que a mellor

Soy un caballo
Autor. Gonzalo Moure
Editorial: Kalandraka
Neste libro é o cabalo
o que contempla ao
home. Unha mensaxe

cabalo.

maneira de que non se repita é manter
viva a memoria.

A chave da Atlántida
(Premio Merlín
2011)
Autor: Anxo Fariña
Editorial: Xerais
Novela de cienciaficción na que, a
ritmo trepidante, se
mesturan os mitos dunha civilización
antiga coas posibilidades ofrecidas polas biotecnoloxías e da robótica do futuro.

Zalgum

La niña silencio

Autora: Luisa Morandeira

Autora: Cecile Roumiguiere

Editorial: OQO Editora

Editorial: Edelvives
(Ilustrado por Benjamin Lacombe)

A fermosa Zalgum acostumaba bañarse na

Un conto sobre o maltrato

fonte onde o seu irmán

e as súas consecuencias.

levaba a beber ao

Un canto á palabra e á voz

cabalo. Un día o irmán viu na auga un

dos nenos.

pelo longo e roxo e prometiu casar coa

Un texto simbólico que

dona daquel cabelo.

suaviza a dureza do tema.

