
Regala soños, regala libros 

Guía de Nadal 2008 
 
 

Zara e o libreiro de Bagdad.  
Fernando Marías. 

 
Premio Gran Angular 2008  

 
Unha simple mensaxe 
no correo electrónico 
pon a un escritor ante 
unha  encrucillada vital. 
Dúas vidas ao límite se 
cruzan en só vintecatro 
horas: un vello enigmáti-
co que lle pasará un 

curioso manuscrito u unha nena  que 
xunto a seu pai fuxe da guerra de Irak . 
 

 

Dos velas para el diablo.  

Laura Gallego García. 

Unha batalla moito máis antiga que o 
ser humano parece ter, 
ao fin, un claro vence-
dor. Mais nos albores do 
século XXI, Cat, a filla 
dun ánxo, está disposta 
a desafiar aos mesmos 
demos con tal de vingar 
o asasinato do seu pai.  

Biblioteca Pino Manso 

A Biblioteca Pino Manso deséxavos unhas 

Felices Festas 

www.bibliotecapinomanso.blogspot.com 

Lecturas recomendadas para o segundo ciclo da ESO 
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O único que queda é o 
amor.  

Agustín Fernández Paz 

Un libro de relatos en 
torno a un único tema: 
O amor en todas as 
súas variantes: desde o 

primeiro amor adolescente ata que se 
mantén máis alá da morte 

El gato negro y otros relatos de horror. 

Edgar Allan Poe 

Editorial: Libros del zorro rojo 

Álbum ilustrado que 
propón unha nova 
r e v i s i ó n  d es t e 
clásico do terror, 
con ilustracións de 
Luis Scafati. 

O neno do pixama a 
raias. John Boyne. 

¿Quen non coñece a 
estas alturas este li-
bro?. Para aqueles 
que aínda non o leron, 
o Nadal é un mo-
mento estupendo para 
facelo. 

A conta atrás 

Carlos Portela e Sergi San 
Julián 

Primeira entrega da novela 
gráfica sobre a catástrofe 
do Prestige contada desde 
o punto de vista das dife-

rentes personaxes implicados. 

Crepúsculo Stephanie 
Meyer 

O gran éxito da tempora-
da: unha historia de amor 
adolescente con tintes 
vampíricos que recente-
mente foi levada á gran 
pantalla. 

Mary Tempestad Alain Surget 

A incríble vida dunha muller única, forzada 
a disfrazarse de home: 
primeiro para poder so-
brevivir desde nena; des-
pois, para poder vivir li-
bre. É a biografía de Mary 
Read, que naceu en In-
glaterra a principios do 
século XVII e loitou ao 
carón dos máis feros pira-
tas 

 

La magia de leer. 
José Antonio Marina y 
María de la Válgoma 
 

 

 

 

 
 
 

El mejor de los mundos 
 Quim Monzó 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Los hombres que no amaban a las mu-
jeres 

Stieg Larsson 
 

 

Los girasoles ciegos 
Alberto 
Méndez 

E para os pais: 


