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LECTORES AUTÓNOMOS

FEDE QUIERE SER PIRATA. Pablo Aranda. Anaya.O que Fede máis 
desexa neste mundo é ser pirata, pero aínda lle falta moito para 
conseguilo. Antes deberá cumprir certos requisitos que considera 
indispensables.

NOITE DE REIS EN KALPANKALAÁ X. Antonio Perozo. Everest. 
Rosana Patacatola é unha anciá que vive axudando á xente 
pobre da cidade. Pero este ano decide que tamén eles terán 
agasallos en nadal.

OS OLLOS DE RAMÓN. Xabier P. Docampo. Everest. Ramón é 
vesgo e axiña descobre que ter os ollos cada un mirando para un 
lado, ten as súas vantaxes.

A SOMBRA DO LUEIRO DE PAPEL. Antonio G.Teijeiro. Everest. 
Poesía
SADAKO Y LAS MIL GRULLAS DE PAPEL. Eleanor Coerr. Everest. 
Sadako, unha nena xaponesa ten unha grave enfermidade debido 
á bomba atómica que estalou na súa cidade. Unha lenda di que 
facendo mil grullas de papel pódese pedir un desexo.

LA PUERTA SECRETA DEL MUSEO DEL PRADO. Jose M. Plaza. 
Edebé. Roubaron As Meninas, como resolver o misterio?

ALDWIN Y LA PROFECÍA. Adam Jay Epstein. Ediciones B. Aldwyn 
é un gato rueiro. A súa vida cambia cando un cazador de 
recompensas empeza a buscarlle por toda a cidade e el refúxiase 
nunha estraña tenda de mascotas. 

LECTORES EXPERTOS

NATA Y CHOCOLATe. Alicia Sanjurjo. Anaya. Sonia é unha nena 
calada, triste e solitaria. A razón é que os seus compañeiros 
métense con ela por ser albina; Lola ata lle obriga a facerlle os 
deberes. Ninguén parece darse conta desta situación ata que unha 
nova profesora chega ao centro e decide cambiar a situación que 
vive Sonia.

MALOS TEMPOS PARA OS FANTASMAS. Agustín Fdez Paz. Xerais. É 
unha novela de misterio que, axudándose do humor, achéganos ás 
dificultades que supón enfrontarse a múltiples cambios (de cidade, 
de colexio, de compañeiros, de afectos?) nos anos en que se 
abandona a infancia e comeza a adolescencia.

LA CASA DE MUÑECAS. Ana Alonso. Oxford. A avoa baixa do faiado 
unha antiga casa de bonecas, de cando ela era nena, que se 
converterá no escenario dun misterio que os pequenos 
empeñaranse en resolver, e máis dun susto depararalles a súa 
investigación.

PALABRAS DE AUGA. Marcos Calveiro. Xerais. Un neno máis o seu 
pai percorren a sabana co resto da familia e o clan en busca de 
auga. Van a procúraa da vida, sen saber que se dirixen a unha 
mentira, a un gran segredo que, aínda que doloroso, curará.

O RAIO VELOZ. Agustín Fernández Paz. Oxford. Adrián,traballou 
en moitas cousas pero aínda seguía buscando un emprego que lle 
permitise ser feliz facendo máis feliz á xente anónima coa que se 
cruzaba cada día. Leu nun anuncio por palabras do xornal, a 
oferta de traballo nunha empresa de mensaxería, e aí atopou a 
oportunidade que estaba esperando

 LECTURAS PARA DISFRUTAR COMENDO MAZAPÁN!!


