
SUXERENCIAS DE LECTURA …. 
PARA TODOS 
ATA 12 ANOS 
 
Stilton, Gerónimo: Viaje en el tiempo 
Lawrence, Caroline.:El fugitivo de Corinto..Ed.Salamandra.  

Knister : Kika Superbruja y la espada mágica Ed. Bruño 

Pratt, Hugo: Corto Maltés Balada do mar salgado Ed. Galaxia 

Dahl, Roald: As bruxas. ED. Merlín: 

Aleixandre, Marilar: A Vaca de Fisterra e a trabe de alcatrán 

Ed.Tambre. 
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BOLETÍN  DA BIBLIOTECA 

CURSO 2006/7 ESPECIAL 
VERANO 

 

 
 

Chegou o tempo de verán e de entreterse baixo o sol, 
e que mellor que cun bo amigo, cun libro? como dicía 

don Miguel de Unamuno 
 

¡Ler, ler, ler, vivir a vida  
que outros soñaron!  

Ler, ler, ler, serei lectura  
mañá tamén eu?  

 
Aquí tedes unha pequena selección de libros para ese 

tempo, agardamos que vos guste. 
 



DE 12 A 14 ANOS 
Lindo, Elvira: Manolito Catrollos Ed. Alfaguara-Obradoiro 
García-Clairac, Santiago:El Ejército Negro. I. El reino de 
los sueños. Ed. SM 
Gastañaga, Ángel: Numancia, estrella del crepúsculo. 
Ed.SaureRelato histórico que describe con precisión, tanto no texto 
como nas imaxes, o asedio de vinte anos a Numancia por parte dos 
romanos 
 
.Jaureguizar: A rutina corsaria. Ed. Xerais 
Expósito Vindeira leva quince anos de fareiro na illa Pancha, Un 
día decide mudar a súa vida, porque está canso de subir e baixar 
por unha torreta e facer os mesmos cambios de sinais. Nace así 
o Capitán Thunderskin 
 
Ruíz Zafón, Carlos: El príncipe de la niebla Ed. De Bolsillo 
O novo fogar dos Carver está rodeado de misterio. Nel aínda se 
respira o espírito de Jacob, o fillo dos antigos propietarios, que 
morreu afogado. As estrañas circunstancias desa morte só 
empezan a aclararse coa aparición dun diabólico personaxe: o 
Príncipe da Néboa.  

  

          
 

     

DE 14 A 16 ANOS 

Mankell, Henning: El poder del fuego. Ed. Siruela 
As minas antipersoas están colocadas e estalan, como a 

realidade. Sofía ten 12 anos e a bomba que estala baixo os 
seus pés obrígalle a vivir tres experiencias que lamenta: 

non poder bailar nunca máis…… 
Liena, Gemma: El diario rojo de Carlota. Ed. Destino 
Martín, Andreu: El diario rojo de Flanagan. Ed. Destino 

Todo o que preocupa ós adolescentes tratado de forma 
directa e sinxela por dous personaxes moi divertidos 

Townsend, Sue: Diario de Adrian Mole. Ed. Xerais 
Adrian Mole, un namorado adolescente británico, detalla  
non seu diario de forma exhaustiva cada instante dá súa 

turbulenta existencia. 
Rowling, J.R. : Harry Potter and the Deathly Hallows 
Se te atreves en inglés o 21 de xullo xa en librerías 

            

         

LECTORES ADULTOS 
Navarro, Julia: Las Sangre de 
los inocentes 
As loitas de poder entre os cátaros 
e o control que, leva a inquisición, 
propician que a crónica dun frade 
sexa un valioso tesouro a descubrir. 
A súa última frase converterase 
enigma a descifrar 

 
Gallego, Laura: Memorias de 
Idhún III 
Novela que pecha a triloxía das 

«Memorias de Idhún», que 
revela o pasado da Terra das 

tres lúas e os tres soles e na que 
se resolve o futuro do triángulo 
amoroso de Jack, Christian e 

Vitoria 
García Márquez, Gabriel: Cien 
años de soledad 
Se aínda non o liches, celebra o 
seu aniversario dando un paseo 
por Macondo nesta edición 
conmemorativa con unha boa 
selección de comentaristas: 
Vargas Llosa,Álvaro Mutis, Carlos 
Fuentes… 
 

Moure, Teresa: Herba Moura 
“Herba Moura”  novela gañadora 
do Premio Xerais 2005, 
trasládanos ao século XVII, onde 
nos atopamos coa figura dun 
Descartes humano e fráxil e coa 
figura de dúas mulleres: a raíña 
Christina de Suecia e Hélène 
Jans, unha entrañable meiga 
residente en Amsterdam. 

 


