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O MUNDO MÁXICO DE LÍA,
EDUARDO SANTIAGO.

 ANNA KADABRA. FIESTA A
MEDIANOCHE, PEDRO MAÑAS

SCARY HARRY. UN EQUIPO DE
MIEDO, SONJA KAIBLINGER

Unha
noite, Lía foxe da casa. Na

compañía de Glok, un trasno
imaxinario, emprende

unha aventura fantástica por
un mundo máxico, soterrado

baixo a cidade de
Pontevedra.

¿E
se as meigas foran as boas do
conto? Unha nova aventura de

Anna Kadabra e o
club da Lúa Chea.

Dende que morreron seus pais,
Otto vive coa súa tía na casa

encantada.
Soamente el e a súa mascota

Vincent, un morcego
parlanchín, son capaces de ver
ós 3 fantasmas que a habitan…

A SEREA NA LATA DE SARDIÑAS,
GUDRUN PAUSEWANG

ISADORA MOON VA AL PARQUE DE
ATRACCIONES, HARRIET

MUNCASTER

MOLLY
MOON Y EL INCREÍBLE LIBRO

DEL HIPNOTISMO, GEORGE
BYNS

¿Pódese
atopar unha serea nunha lata de
sardiñas? ¿Pode unha fermosa

princesa
converterse nun terrible dragón?

¿Existen vampiros riseiros e
gordechos? Neste

libro atoparás as respostas

Mitad
fada, mitad vampiro

¡etotalmente única! Descubre o
que pasou cando Isadora

Moon
foi ó parque de atraccións.

Molly
Moon, é unha nena  que vive

nun orfanato miserable e
triste; a

súa vida cambia o día que
atopa na biblioteca do pobo
un manual de hipnotismo.

O
MONSTRO DA CHUVIA, MARILAR

ALEIXANDRE, PABLO AMARGO

A
CONTAR OVELLAS, ELVIRA PÉREZ

A FESTA NO FAIADO, MARÍA
VICTORIA MORENO

Uxía vive nun faiado.
Podería pasar o día enteiro
coso los pechados, se non

fose por Gato, que fai a
vida de Uxía máis divertida. E
grazas a Uxía, Gato empeza a

entender mellor o
mundo.

Xan non pode durmir sen
contos. Súa nai xa non llos quere

contar, e mándalle que conte ovellas,
pero o

neno consigue que a voz dun
misterioso ser brillante lle cumpra o

seu desexo e
lle conte os relatos máis fermosos.

Unha noite Chis ve pola
ventá ó monstruo da chuvia que
recorre a ciudade  secuestrando

nenos pare despois comelos. Chis
coa axuda do seu paraugas máxico
consegue liberar a todos os nenos.



DESCUBRINDO FANTASÍA

PARA NENAS E NENOS
(e nais, pais, mestras/es...)

febreiro

PALABRAS MAIORES

Matilda
ten poderes estraños y

marabillosos. Un día, decide
desquitarse e comeza a
emplealos contra a cruel

señorita Trumchbull....

Peter
Pan, Wendy e os seus amigos, un

día foxen da casa e marchan a
Nunca Xamais. Alí

viven aventuras, travesuras e
traxedias, con indios e piratas, o

máis terrible
dos cales é Garfo.

12 A 14
 O MAGO

DE ESMIRNA, 
OAN MANUEL GISBERT

MATILDA, ROALD DAHL 

PETER PAN, JAMES WATTHEW

Shaban, fillo do
Mago de Esmirna, emprende

a súa viaxe iniciática para
convertirse en mago


