
Queridos Reis Magos:
Como ben sabedes este ano portámonos moi 
ben na biblioteca do colexio: seguimos lendo 
moitos libros, facemos as nosas tarefas escolares, 
participamos nos clubs de lectura (este ano 
tamén hai un de profes) e nos de escritura, 
andamos a deseñar mascotas para a 
biblioteca.... en fin, que nos portamos do 
mellorciño, así que como sabemos que vós 
sempre concededes os desexos dos que se 
portan ben, queremos pedirvos unha cousa 
para a nosa biblioteca.
Encántanos o cine e estaría moi ben que 
puidesemos ver algunha que outra película e 
algún documental co proxector da biblioteca... 
A que a vós tamén vos gusta Charlot, o Gordo e 
o Fraco, Buster Keaton, Cantinflas, os programas 
de natureza... 
Si, xa sabemos que películas destas non se 
botan xa en ningures, que agora o que manda 
a tele son esas series de manga, que semella 
que non hai outra cousa, ou esas series 
americanas con risas enlatadas, máis falsas 
que... mellor non seguir.
Os do Equipo da Biblioteca cremos que 
podiamos mostrar algunha destas películas ou 
anacos delas e que seguro que lle ían encantar 
aos rapaces e rapazas do cole. Así que 
contamos coa vosa axuda para que se poida 
convertir nunha realidade para o ano 2010.
Bicos para os tres.



A máscara do león
Margarita del Mazo & Paloma Valdivia

O paso á idade adulta do chamado a ser Rei da 
sabana é usado por Margarita del Mazo como un 
argumento contra clixés e convencionalismos e 
alerta das dificultades á hora de alcanzar algo tan 
simple, e á vez tan complicado, como ser un 
mesmo.
O traballo da ilustradora destaca  polo alto grao de 
iconicidade dos personaxes. Ademais, a autora 
deléitanos con estilizados esquematismos gráficos 
e cunha figuración tan persoal como recoñecible.

Valentino
Luisa Morandeira & Renata Gallio

Un rei poderoso, amante da caza e das armas, agarda impaciente o 
momento en que o seu fillo ocupe o trono; pero Valentino, un príncipe 
bondadoso e intelixente, ve o mundo doutro xeito, e non se adapta ás 
expectativas do pai, nin aos estereotipos do heroe: é inimigo da caza, 
rexeita as armas e a idea da guerra faino tremer.

Algunhas lecturas recomendadas para este nadal

Aos ollos do rei, Valentino é un covarde. Aínda así, 
a súa conduta namora a unha princesa sagaz e 
intelixente que lle axudará a saír con éxito das 
situacións desesperadas en que se ve envolto, 
cando teña que resolver os conflitos, como un 
príncipe valente e decidido. Logo do feliz 
desenlace, o príncipe herdeiro ficará convertido 
nun heroe e co seu exemplo, a forza, non será 
nunca máis un recurso para facer valer a razón.
Este conto chegado de Etiopía, fará que 
coñezamos un pouco máis esa cultura particular e 
universal á vez.
As ilustracións de Renata Gallio complementan a 
faceta máis humorística do texto cunha mirada 
cargada de dozura e sutileza.



Smara
Paula Carballeira & Carole Hénaff

Smara é a historia da viaxe dun neno a un 
lugar do deserto do Sahara. Alí coñece a Avoa 
Ugago, que fora unha poderosa maga, capaz 
de protexer a cidade dos intrusos. Ela cóntalle 
historias do seu pobo, os chamados Fillos das 
Nubes. Trátase dun relato cheo de maxia e 
misterio, que fala dunha cultura lendaria, 
forxada na area do deserto. 

Palabra de Crocodilo
Conto popular de Burkina Faso

Era unha vez un crocodilo grande e vello que un día 
tanto se afastou do río que lle quedou o rabo teso e 
non se podía mover. Ía morrer de fame cando o viu 

El Lugar Más Bonito del Mundo 
 Ann Cameron

A historia do  libro trata de Juan, un neno de 7 anos 
que vive en Guatemala acollido pola avoa, que é moi 
pobre.
Juan aprende o oficio de limpabotas, traballa e gaña 
diñeiro, pero quere progresar, ir á escola e máis tarde á 
universidade.

Bamako, e pediulle chorando que o levase ao río, e a cambio do favor 
axudaríalle a cruzalo. O rapaz cargou con el ata a beira. Unha vez na 
auga, o crocodilo pediulle que fose metendo cada vez máis adentro, até 
que a auga lle chegou ao pescozo ao rapaz. Entón o animal atrapouno 
entre as súas mandíbulas. El recórdalle o acordado, mais o outro 
contesta que "crocodilo africano non fai trato con humano".
Unha historia de compaixón, de respecto á vida e sobre todo, unha 
historia que nos abre os ollos a outras culturas



Barro de Medellín
Alfredo Gómez Cerdá

Pesia a vivir nun bairro deprimido de Medellín e 
ter unha triste situación familiar, Camilo é feliz no 
seu bairro co seu amigo Andrés. Cada vez que 
hai unha treboada ten que cobrir de lama a súa 
casa para que ninguén se dea de conta de que 
esta feita con tixolos roubados das obras da 
Biblioteca. 
Pasan o día vagando polas rúas enfestas, 
procurando augardente para o seu pai, discutindo 
se é o seu bairro o mellor do mundo...
Unha historia que nos abre os ollos sobre a 
realidade do mundo, e que nos fai máis suaves e 
doces, como un baño nesa lama máxica con que 
Camilo recobre a súa casa tralas tormentas.

O Carteiro de Bagdag
Marcos Calveiro & Miguel Angel Díez

Esta novela mergúllanos  no Bagdad en guerra, 
nun conflito de plena actualidade que asoma 
acotío ás nosas pantallas co perigo de se 
converter nunha traxedia entre outras moitas para 
a que semella non chegar nunca a fin. A ollada de 
Calveiro consegue retratar, a vida cotiá dunha 
familia que, malia os múltiples atrancos, intenta 
manter os vínculos, a súa forma de vida, o seu 
sistema de crenzas, lembranzas e tradicións, o 
imaxinario de seu, termando da vida e loitando 
por sobrevivir entre o medo e a angustia.

E hai unha viaxe perigosa que o neno emprende 
co fin de cumprir a vontade do pai e entregar 
unha misteriosa carta, unha viaxe desas que fan 
medrar e que se revela novamente cargada de 
esperanza a través do valor e da suxestión que 
agochan as palabras.
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