
“O propio dun escritor é contar claro, seguido e ben. 
Contar a totalidade humana, que el, pola súa parte 
ten a obriga de alimentar con novas miradas. E se hai 
algo que estea claro  nesta dieta é que o home 
precisa, en primeiro lugar, coma quen bebe auga, 
beber soños”.

Álvaro Cunqueiro.
“O diálogo entre quen escribe e quen le a través dun 
libro é un diálogo democrático. Baséase na liberdade 
do lector sempre, se o lector non gusta do libro o 
libro será unha máquina que non funcione, que non 
consiga comunicar aquilo que o autor pretendeu.”

Suso de Toro

“Bien y lealmente deben los maestros mostrar sus 
saberes a los escolares leyéndoles libros”

Alfonso X  o Sabio
“De los diversos instrumentos inventados por el 
hombre, el más asombroso es el libro;  todos los 
demás son extensiones de su cuerpo... Sólo el libro 
es una extensión de la imaginación y la memoria”.

J.L. Borges
“Chaque lecture est un acte de résistance. Une 
lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-
même.”

Daniel Pennac
“In a library we are surrounded by many hundreds of 
dear friends imprisioned by an enchanter in paper 
and leathern boxes.”

Ralph Waldo Emerson

“Um espirito bem formado é un insatisfeito 
devorador de livros”

Aquilino Ribeiro

http://sansaliber.blogspot.com/


DAHL, Roald, Danny 
campión do mundo, Xerais.
Danny vive moi feliz con seu pai 
nun carromato. Alí enreda coas 
pezas dos automóbiles, sendo as 
rodas e os cegoñais os seus 
xoguetes. Pero un día descobre que 
seu pai ten un segredo...

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín, 
Trece anos de Branca, Edebé-
Rodeira
A Branca unha hepatite obrígaa a 
gardar cama durante unha boa 
temporadiña. Un álbum cheo de fotos 
serviralle para repasar as súas 
experiencias e decatarse de que xa 
está deixando atrás a infancia para 
entrar na adolescencia.

LONDON, Jack, A praga 
escarlata, Urco Editora
A humanidade vese arrasada por 
unha praga mortal. Só uns 
poucos sobreviven pero teñen 
que vivir coma hai miles de 
anos...

GALLEGO, Laura, Fenris el 
elfo, SM
Esta é a historia de Fenris, un dos 
principais personaxes da triloxía 
de El Valle de los Lobos. Nela 
poderás coñecer as súas orixes e 
as persoas que máis o influiron.

GISBERT, Joan Manuel, Los 
caminos del miedo, Planeta
Unha fábrica abandonada e misteriosa, unha 
maldición que anuncia a morte, unha chaira 
branca e o poder cativador duns ollos de 
cristal...Catro relatos para pasalo de medo co 
medo.

HUERTAS, Rosa, Mala luna, 
Edelvives.
Aparentemente nada semellaba 
unir a Clara e a Víctor. Pero algo 
relacionaba aos seus avós... Algo 
que tiña que ver  co poeta Miguel 
Hernández.

OGAWA, Yoko, La 
fórmula preferida del 
profesor, Funambulista.
Que terá esta novela que 
vendeu máis dun millón de 
exemplares no Xapón en dous 
meses e desatou un inusitado 
interese polas matemáticas? 

MANKELL, Henning, La ira 
del fuego, Siruela
En palabras do autor: "Este 
relato linllo en voz alta a Sofia. 
Sentámonos unhas cantas veces 
ao lado do lume nas cálidas 
noites africanas. Ela escoitaba e 
agora cóntoche o conto tamén a 
ti que tes o libro entre as 
mans..."

SEGUNDO CICLO DE ESO

KINNEY, Jeff, Diario de Greg. 
Un pringao total, Molino.
Unha divertida novela protagonizada 
por Greg, un mociño que empeza a 
estudar no instituto e narra no seu 
diario todos os acontecementos que 
lle van ocorrendo.

IRVING, Washington, A 
lenda de Sleepy Hollow e 
outros relatos, Urco 
Editora
Xa sei o que estás pensando: 
este é o título dunha película de 
Tim Burton. Pois si, así é, o 
director baseouse no relato do 
escritor romántico nortemericano 
para realizar a súa película.

LOURENZO, Manuel, Irmán 
do vento, Xerais.
Khaled é un mozo que vive 
nunha apartada aldea de Iraq 
cando a guerra comeza...

ALEIXANDRE, Marilar, A 
cabeza da Medusa, Xerais
Cando Sofía e Lupe acudiron a 
aquela festa non podían imaxinar 
o que ía pasar nin o que terían 
que sufrir.

PRIMEIRO CICLO DE ESO

Presentámosche algúns dos libros que lemos no Club 
de lectura Sansaliber ao longo do curso 2009-2010... 
Por se te animas a lelos durante o verán.




