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“LA VIDA SOBRE RUEDAS”

Con esta obra,
Miguel Delibes realiza un breve repaso
autobiográfico, dende a súa infancia ata
o fin da súa xuventude, centrado nas
súas grandes aficións: a caza, o ciclismo,
o fútbol e as motos.
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“EL DÍA ENQUE ME ENAMORÉ DE TI”

Carlos, Dani e Marga
van ao mesmo instituto de clase
acomodada ao que chega Xurxo,
procedente dun centro de acollida.

 A realidade dos desfavorecidos
 A violencia
 A solidariedade
 A amizade
 O valor
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GALICIA digo eu ún di GALICIA

GALICIA decimos todos GALICIA
hastr’os que calan din GALICIA

e saben sabemos

GALICIA da door chora á forza
GALICIA da tristura triste á forza
GALICIA do silencio calada á forza

GALICIA da fame emigrante á forza
GALICIA vendada cega á forza

GALICIA tapeada xorda á forza
GALICIA atrelada queda á forza

libre pra servir libre pra servir
libre pra non ser libre pra non ser
libre pra morrer libre pra morrer

QUE LEO NO VERÁN?
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Xusto a primeiros de setembro, coincidindo co
cumio de Xefes de Estado que se
celebra en Barcelona, uns días
antes de que Nines lle prepare a
festa do seu dezaoito

aniversario,
Flanagan sabe polo seu amigo
Charche que a policía detivo a
Clara Longo, a que fora a súa
primeira moza, unha heavi
lindísima da que nada sabía
dende facía catro anos.
Autores: Andreu Martín / Jaume Ribera
Tradutora: Isabel Soto
Xerais Fóra de Xogo
240 páxinas / 4ª edición
Código: 1365118
ISBN: 978-84-9782-567-2
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Alicia é unha rapaza trastísima e todo lle vén do seu
desexo de saber, de coñecer e de experimentar.
Cando ela e os seus amigos, Álvaro, Aida, Alba e
Anxo, se afanaban en construír unha cabana onde
planificar os seus xogos,
apareceu Pumariño, un
vello que andaba
sempre a picar nas paredes da
casa de Eiravella. A
panda descubrirá que
trala mudez de Pumariño,
arrástrase unha ferida
familiar que vén dos tempos
da guerra. O desexo de
coñecer que impulsa Alicia
levará a panda a amigarse con aquel toliño que
vivía nunha casoupa das aforas, onde gardaba
tesouros extraordinarios: saquetiñas de tea que
ocultaban xoais, aneis e brincos, moedas de ouro,
reloxos de peto…
Autor: Xabier P. Docampo
Ilustrador: Xosé Cobas
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Joana Dalva vive cos seus pais, cun irmán
pequeno, que é o neno máis pesado domundo, e
coa súa avoa, que pasa os días na cama sacando a
pintura da parede coas
unllas e que non se decata do
que pasa ao seu redor. Este é
o ambiente no que vive
unha rapaza que soña con ser
escritora.
Un día fai unha redacción
sobre Xoana de Arco e provoca
unha reviravolta na
historia
e nela mesma.
Autor: Sérgio Klein
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P.V.P.: 12,45 €

1º BACHARELATO
Desde a súa ventá ao
mundo, un caixeiro de
peaxe da autoestrada
bota unha ollada ás
fraccións de vidas que se
cruzan con el acotío.
Esas instantáneas
compoñen unha colaxe
que lle axuda a fuxir da
soidade. A partir destes
encontros fugaces, ceiba a súa imaxinación
e crea un universo ao ritmo da música que sae
dos nosos vehículos cando baixamos
a xanela para pagar, un planeta movido por
anacos de conversas que desaparecen
a cen quilómetros por hora.
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96 páxinas / 1ª edición
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Sol de Inverno, a obra coa que Rosa Aneiros
gañou o Premio Xerais 2009, é unha novela
comprometida, densa e cun pouso de lirismo
que debuxa o
periplo vital dunha

personaxe:
Inverno. A protagonista
habita diversos

escenarios
que nos conducen
desde a
perdida aldea de
Antes a Barcelona,
para relatarnos a
crueldade da guerra; e
logo ás
circunstancias da fuxida a Francia; ao
emblemático barco Ipanema; ao longo exilio
cubano; á revolución castrista; e mesmo á
viaxe ao París do maio do 68.
Autora: Rosa Aneiros
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