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A BIBLIOTECA 

O MAR DAS PALABRAS 

deséxalles... 

...FELICES LECTURAS E 

BO NADAL! 

Tras as observacións da astrónoma  

Vera Rubín unha parte da materia  

resultou ser “escura” 

O “teito” do Nobel, en cambio,  

transparente. Ruído de unllas.  

Un cristal. 

 

Algún día, a través do famoso “teito 
de cristal”, veránsenos as bragas. 

 

As 3 Parcas 

tamén 

cosían para Zara. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNTFkhHqgwXFHmEvN1a_D2lg-uBdYw:1576346818545&q=ies+illa+de+san+sim%C3%B3n+tel%C3%A9fono&ludocid=2614818709454277548&sa=X&ved=2ahUKEwjX06XB3bXmAhULz4UKHXulCAEQ6BMwGnoECBEQAg


“Chámome Noa e o meu 
mundo está a morrer. 
Sei que non é un bonito 
comezo, pero é a verda-
de. Os meus pais e mais 
eu tentamos fuxir na 
procura dun lugar me-
llor fóra da Urbe” 

1º e 2º da ESO 3º e 4º da ESO FAMILIAS 

“Cando Ela, unha adoles-
cente sen recordos, coñece 
a Sara, sabe que cambiará a 
súa vida para sempre. As 
dúas percorrerán os cami-
ños dun mundo no que a 
civilización se esvaece. Un 
mundo sen pasado. Unha 
terra chea de perigos” 

““As Ramonas” é unha historia 
de mulleres protagonizada por 
Mona Otero, unha artista en 
crise persoal e profesional, que 
perde o carnet de conducir e 
pasa a depender doutras per-
soas nos traslados.  Están pre-
sentes a reflexión sobre o papel 
das mulleres na sociedade e o 
mundo rural que desaparece. 
Ou cambia ineludiblemente... 

“A obra comeza can-
do o protagonista de-
be axudar a súa irmá 
nos coidados da nai, 
unha muller de carác-
ter inestable coa que 
el rompeu toda rela-
ción hai máis de trin-
ta anos ” 

“Hai datas que nos feren. 
1936 é unha delas. Gra-
zas á sabia decisión de 
Clara Campoamor de 
escribir a súa versión da 
aprobación do voto femi-
nino na Segunda Repú-
blica, contamos cun lega-
do excepcional para con-
tinuar coa loita pola eli-
minación da subordina-
ción femenina” 

“Fran Ruiz ao texto, e 
María Hesse coa ilustra-
ción, forman un tándem 
perfecto que indaga no 
comandante Tom, David 
Robert Jones, Ziggy 
Stardust, o Delgado Du-
que Blanco, o extrate-
rrestre, o rei dos 
Goblins, o Home Elefan-
te” 

“Aine, de maior, sería 
igual que Ziggy Star-
dust, un músico mar-
ciano que podía ser 
todo o que lle dese a 
gana. Coa axuda de 
Thomas, o seu inse-
parable amigo imaxi-
nario, íao lograr.” 

“O 23 de outubro de 
1702 librouse nas au-
gas da ría de Vigo un-
ha formidable batalla 
marítima. Os Megato-
xos descubrirán nesta 
aventura que existiu 
un galeón -o" Indoma-
ble" - que non figura-
ba nos rexistros ” 

“A Escola de Artefactos 
e Oficios acolle os mo-
zos e mozas máis bri-
llantes. Son capaces de 
crear casas motoriza-
das, sombreiros voado-
res. Ágata McLeod é 
unha das mellores 
alumnas, pero hai moi-
tas cousas que descoñe-
ce…do seu pasado” 


