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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.

Extramunde

(Premio Xerais 2011)

Autor: Xavier Queipo

Editorial. Xerais

Unha novela de análise e crí-
tica social, e un libro de viaxes, unha aven-
tura, un berro ecolóxico, unha aventura ga-
lega e universal.

El contenido del silencio

Autora: Lucía Etchevarría

Editorial: Planeta

Gabriel, despois dunha ines-
perada e tráxica noticia, re-
plantearase toda a súa vida
pasada e tamén o seu futuro.

NADAL 2011
A maioría destos recomendados estarán
expostos durante o mes de decembro na
mesa que a biblioteca utiliza para a expo-
sición das súas novidades.

Podedes pasar a botarlles unha ollada
cando queirades.

E para os GRANDES da casa:



Cocorico

Autora: Marisa Núñez

Editorial; OQO Editora

Adaptación dun conto popular birmano co

que os máis pequenos aprenden a com-

partir, a cumprir as promesas e a escoitar

os consellos de aqueles que saben máis.

Comida rápida

Autor: Saxton Frey-

mann

Editorial: Linteo

Ademáis de cos teus pes, podes viaxar con

mondas de xudías verdes, nunha barca de

verzas, nun tren de cabaciña, nun avión de

plátano… Pero se tes fame, non se che oco-

rra comer o teu coche agora!!!

Os sete irmáns chineses

Autor: Rodolfo Castro

Editorial: OQO Editora

Esta historia de tradición

oral chinesa reforza a mensaxe de que, afor-

tunadamente, non hai dúas persoas iguais.

Asemade, lémbranos que todos temos habili-

dades que nos confiren unha personalidade

propia.

Vou ter un irmán!

Autora: María Solar

Editorial: Galaxia

A autora constrúe

unha historia divertida que permitirá a pais e a

nais co seu segundo en camino abordar o tem-

po da espera dende unha visión moi graciosa

do mundo.

Libro de contar

Autor: Pep Bruno

Editorial: OQO Editora

Unha historia con múltiples posibilidades e

máis dunha lectura, hermosamente ilustra-

da cun texto divertido, rimado e, por riba

de todo, ideal para ser contado.

Petra

Autora: Helga Bansch

Editorial: OQO Editora

Apropiado reflexo da

nosa sociedade na que tratamos de imi-

tar modelos alonxados da nosa realida-

de. O conto transmite a mensaxe de que

na autenicidade está a clave para ser

feliz.


