
A NETA DO SEÑOR LINH, 
Philippe Claudel, Ed. Rino-
ceronte. 

Tenrura e unha fermosa 
amizade a pesar da dor e do 
sufrimento da guerra. 

 

 

TARDES CON MARGUE-

RITTE,  

Marie-Sabine Roger 
Ed. Galaxia 
A amizade e o coñecemento 
poden superar todas as ba-
rreiras. 

 
LA MUJER JUSTA, 
Sándor Márai 
Ed. Salamandra 
Tres versións dunha 
mesma realidade: o fra-
caso dun amor.  
Existe a persoa perfecta? 
 

 
LIBRO DEL ANHELO, 
Leonard Cohen 
Ed. Lumen 
 
Poemas e ilustracións do 
gañador do Premio Prínci-
pe de Asturias das Letras. 
Imprescindible. 
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Enredados, Walt Disney  Tron Legacy, 

Animation   Joseph, Kosinski. 

 

 

 

 

 

Russia Red,  F.  Liszt, Wild & Crazy 

Fuerteventura.       

 

 

 

 

 

El discurso del rey,   Los chicos están bien,  

Tom Hooper            Lisa Cholodenko.  

MÚSICA E CINE 



HERVE TULLET, Un libro, 
Kokinos, 2011. 

Un libro tan orixinal coma di-
vertido e interactivo, para lec-
tores curiosos. 

Suzy Lee, Pintores, 
Libros del Zorro 
Rojo, 2011. 

Dous irmáns que xogan 
a pintar e a pintarse, 
unha fermosa lectura 
sen palabras. 

Phillis Gershator, Aquí no 

hay silencio, Intermón-
Oxfam, 2011. 

Escoita, escoita, e recoñecerás 
a moitos dos animais que en-
chen o silencio no bosque. 

 

Daniela Kulot, Unha fa-

milia normal, Faktoría 
K, 2011. 

Crocodilo e xirafa, Croquila e 
Rafolo forman unha familia 
normal e, xuntos, coma un 
equipo, saben resolver todos 

os problemas. 

Fran Alonso, O meu gato é un 

poeta, Xerais, 2011. 

Poesía para os máis pequenos, di-
vertida e rebuldeira, coma calquera 
gatiño. 

 

Jacques Prevert, 
Para facer o retrato 

dun paxaro, Faktor-
ía K, 2011. 

Fermosa fábula sobre a 
creatividade e o poder 
da imaxinación. 

 

Eulàlia Canal, Un poema 
en la barriga, Oxford, 
2011. 

Babalú síntese mal da barri-
ga ata que consigue sacar 
dela un poema para o avó 
que tanto bota de menos. 

Cornelia Funke, A 

princesa Sabela, 
Xerais, 2011. 

Sabela está aburrida da 
súa vida de princesa, 
chimpa a súa coroa 
pola fiestra e descobre 

cousas fantásticas fóra de palacio. Seu pai, o rei 
acabará querendo a Sabela tal e como é. 

Antón Cortizas, 
Carlos Coira e 
Jacobo Fernán-
dez, Abrapala-

bra, Xerais, 2011. 

As palabras de 
Antón, os trucos de 
Carlos e os fantásticos debuxos de Jacobo. O 
libro de cabeceira dos pequenos magos da casa. 

Daniel Nesquens, El veci-

no de abajo, SM, 2011. 

Un misterioso veciño no piso 
de abaixo desata a imaxinación 
do protagonista ata límites 
insospeitados. Atréveste a co-
ñecelo? 

 

Paul Jennings, Que des-

feita!, Árbore-Galaxia, 
2011. 

Un libro de historias curtas, 
divertidas, absurdas e dis-
paratadas. Non apto para 
alérxicos á risa. 

 

Barbara 
O’Connor, Cómo salir de 

un apuro, MacMillan, 
2011. 

Georgina e a súa familia de-
ben afrontar serios proble-
mas económicos e apren-
derán o que é a solidarieda-
de. 

Pepe Carreiro, A noite 
das cacharelas, A Nosa 
Terra, 2011. 

Unha nova e divertida 
aventura dos Barbanzóns 
na noite de San Xoán. 
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