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El sueño del celta 
Mario Vargas Llosa 
EDIT. ALFAGUARA 
 

 
 
 
 

 
Todo é silencio 
Manuel Rivas 
EDIT. XERAIS 
 

 
 
 
Novas receitas da 
cociña de larpeiros 
Benigno Campos  
EDIT. GALAXIA 
 

 

 

Un libro para compartir entre pais 
e fillos 

Catálogo de padres 
para niños que dese-
en cambiarlos 
Claude Ponti 
EDIT. CORIMBO 
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Xoa 
Antonio Yáñez Casal 
EDIT. XERAIS 
Cando Xoa naceu, houbo festa ra-
chada. Ninguén acordaba outra 
igual no campeiro. Os seus habi-
tantes bailaron e bailaron ata non 
poder máis, contentos coma carri-
cantas. E é que había tempo que 
naquel lugar non viña ao mundo 
unha xoaniña. 

 

Tras, tras, cucutrás 
Juan Clemente 
EDIT. FAKTORIA K 
Este poemario tráenos á memoria 
a tradición oral de poesías, res-
tras e trabalinguas que nos recita-
ban os nosos pais ou avós cando 
eramos pequenos. Cada poema 
vai acompañado dunha ilustra-
ción orixinal, surrealista e moi 
imaxinativa. 

 

La fiesta de cumpleaños 
Toon Tellegen 
EDIT. MACMILLAN 
Festas de aniversario onde os 
animais se poñen moi elegantes 
e, nervosos, reciben aos seus in-
vitados. Libro de fábulas moder-
nas. 

El taller de las mariposas 
Gioconda Belli 
ED. BARBARA FIORI 
Hai moito tempo as bolbo-
retas non existían. Os De-
señadores de Todas as 
Cousas eran os encarga-
dos de deseñar animais e 
plantas dun mundo aínda 
en construción. 

 

Colección Combel Doc 
EDIT. COMBEL 

 
Colección que presenta 
libros con formato enci-
clopédico atractivo, entre-
tido  e dinámico. Ilustra-
cións realistas, cómics e 
fotografías sobre temas 
que apaixoan aos máis 
novos. 

. 

Criaturas legendarias. 
Criaturas mitológicas. 

EDIT. SUSAETA 
Por fin vas poder coñecer 
os seres fantásticos máis 
próximos a ti. Criaturas 
misteriosas, ás veces 
maléficas e terribles; ou-
tras, doces e benévolas... 

 

 

A LECTURA: 

UNHA VIAXE AOS LÍMITES 

DA IMAXINACIÓN. 

 
Contos para nenos que dormen dese-
guida 
Pinto&Chinto 
EDIT. KALANDRAKA 
Estes 28 relatos destacan pola brevidade, agu-
deza narrativa e o gran sentido do humor. Son 
historias orixinais, 
baseadas no absur-
do, que buscan facer 
rir e entreter. O pirata 
moitabarba, O prínci-
pe e a princesa, A 
serea e o humano ou 
O volcán durmido son 
aparentemente histo-
rias tradicionais, pero 
en Contos para ne-
nos... todos gardan 
un segredo. 
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