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LER É XENIAL!

Hergé
EDIT.JUVENTUD

Michael Ende
EDIT. NOGUER
Un misterioso paquete chega ao pequeno país
de Lummerland.Dentro, contén un neno tan negro como o carbón.A chegada do neno traerá
moita alegría a Lummerland pero tamén moitas
preguntas.

Edgar Allan Poe
EDIT.EDELVIVES
Estes inquietantes relatos
van acompañados das espectaculares ilustracións de
Benjamín Lacombe. Berenice, O gato negro, a illa da
fada, o corazón delator e a
caída da casa Usher son os
relatos que contén.

Tintín compra no mercado
vello a maqueta dun galeón
antigo. Resulta ser unha réplica do navío que gobernaba o antepasado do capitán
Haddock, e que transportaba
un gran tesouro que
permanece escondido dende
hai séculos.

Cantos de Nadal
Jim Botón y Lucas el maquinista

Cuentos macabros

Charles Dickens
EDIT. KALANDRAKA
Os tres Fantasmas do Nadal
Pasado, Presente e Futuro revelaranlle ao avaro Scrooge
canta cobiza, desprezo, soidade e desamor están a arruinar
a súa vida. Destaca a riqueza
e precisión do texto de Dickens e as imaxes de Innocenti.

HIELO
Rosalyn Wade
EDIT. ONIRO
Intérnate neste libro e
descobre como é a vida
nos lugares máis fríos
do mundo. Somérxete
cos pingüíns nas xélidas
augas que rodean a Antartida.

Do revés
Santiago Freire

Mil cousas poden pasar I I
Jacobo Fernández Serrano
EDIT. XERAIS
Que aventuras correrán Lina e Pouco na viaxe de regreso a Nil? Como
atoparán a súa vila? Que será do
neno Propicio, do cocho Isaías, do
río Inrique e de todos os demais?

EDIT. MORGANTE.POESÍA

Algúns poemas foron inspirados por nenos e nenas que lle
contan cousas do seu día a
día. Pretende prender a faísca
da alegría aínda que tamén
dispón dun oco para a tristeza.

