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Ar orduithe a dhéantar roimh 1 Deireadh Fómhair, 2011  

 

Glaoigh ar Lisa McDonagh, Bainisteoir Díolacháin CIC, ag 091 593307  

 

Déagóirí Óga – An chéad bhliain suas go dtí an tríú bliain (aois 12 – 15) 
 

Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir le Siobhán Parkinson 

€10.00  €7.50 

 

An saol atá timpeall uirthi sa chathair, an dráma ó lá go lá, an tuiscint a 

bhaineann Amy as na heachtraí sin a chuireann í ag scríobh ina dialann 

phearsanta. Ardscéal. Corraitheach freisin. Oscail agus scaoilfear an 

rún. An chéad saothar Gaeilge ag an údar mór-ráchairte seo.  

 

 

 

Maitríóisce le Siobhán Parkinson 

   €10.00 €7.50 

 

An tríú lá breithe déag le Mara atá ann. Níl sí ró-shásta, áfach, nuair is 

bronntanas chailín bhig a thugann a máthair di – sraith babóg 

maitríóisce Rúiseach, agus babóg amháin ar iarraidh fiú! Ach tá scéal 

eile ag fanacht ar Mhara agus a cara Dorota nuair a théann siad ar thóir 

na babóige atá ar strae. 

 

Cúpla le hÓgie Ó Céilleachair  

   €7.00  €5.00  

Cúpla iad Sharon agus Éile agus iad beirt cúig bliana déag d'aois. 

Cailín ciúin, stuama, staidéarach í Éile ach tá Sharon aerach agus fiáin 

Agus an Teastas Sóisearach ag druidim leo, feiceann Sharon rud a 

chuireann as go mór di agus cailleann sí smacht uirthi féin. Tá alltacht 

agus uafás ar Éile, ach céard is féidir léi a dhéanamh faoi? 

 

Sách Sean gearrscéalta le húdair éagsúla, eag. Christian Evans  

Aistrithe go Gaeilge ag Micheál Ó Conghaile. €8.00 €6.00  
 

Ocht ngearrscéal suite sa Bhreatain Bheag.  Pléann cuid acu le saol na 

ndéagóirí sa lá atá inniu ann, leis na fadhbanna agus na brúnna a 

gcaithfidh siad a n-aghaidh a thabhairt orthu. Tá siad uile do-

dhearmadta. Foclóir beag Gaeilge–Béarla ag dul le gach scéal.  
     
 

                        

Déagóirí – an tríú bliain go dtí an Ardteist  
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Ar orduithe a dhéantar roimh 1 Deireadh Fómhair, 2011  

 

Glaoigh ar Lisa McDonagh, Bainisteoir Díolacháin CIC, ag 091 593307  

 

Déagóirí – an tríú bliain suas go dtí an Ardteist (aois 15-18)  

 
   Na Lucha ag Rince le Mícheál Ó Ruairc 

   €8.00  €6.00 

 

Is leabhar gearrscéalta é seo. Pléitear briseadh croí, uaigneas, dóchas, 

maithiúnas, díoltas, agus sonas sna scéalta cumasacha seo. Tá 

treoracha úsáideacha sa leabhar chomh maith don mhac léinn maidir le 

scríobh agus pleanáil scéalta. 

 

 

   Gluaiseacht le hAlan Titley 

   €7.50 €5.50   

 

   Scéal cosrach cumhachtach á insint sa chéad phearsa.  Scéal ógánaigh 

a    thosaíonn i ndúiche atá faoi bhagairt cogaidh san Afraic agus a  

   chríochnaíonn ar shráideanna dofháilteacha thuaisceart na hEorpa.  

   Scéal a théann go croí cheist na hinimirce nua-aimseartha. 

 

             

   Na Comharsana Nua le hÉamonn Ó Loingsigh 

   €8.00  €6.00 

 

Lánúin óg iad Liam agus Siobhán Ó Maoilmhín a fhilleann ar Éirinn as 

Meiriceá.  Caitheann siad saol sona go dtí go mbogann Learaí agus 

Deborah Ó Dúill isteach sa teach trasna an bhóthair uathu.  Ní fada go 

n-iompaíonn na comharsana nua ina n-aghaidh, rud a chuireann a 

suaimhneas, a bpósadh agus fiú a mbeatha i mbaol.  

 

 

An Geall le Liam Mac Uistín 

€8.00 €6.00  
 

Úrscéal faoi fhear óg atá ar an drabhlás ó bhain sé duais mhór sa Lotó 

agus a bhfuil ag teip ar a shláinte dá bharr. Feicimid cad a tharlaíonn 

nuair a thugann sé geall go mbeidh sé ábalta a shaol a shaothrú ar 

feadh sé mhí gan a bheith i dtuilleamaí ar a chuid airgid. An éireoidh 

leis nó an bhfillfidh sé ar an drabhlás agus ar an saol bog? Tá foclóir 

san áireamh sa scéal seo. 

 

 

  
   Déagóirí ón gcéad bhliain go dtí an tríú bliain  

http://www.cic.ie/item.aspx?id=1284
http://www.cic.ie/item.aspx?id=1215
http://www.cic.ie/item.aspx?id=235

