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Liosta Léitheoireachta do Ghaelcholáistí leabhair atá molta don léitheoireacht bhreise
neamhspleách
Moltar do mhúinteoirí daltaí a spreagadh le léitheoireacht bhreise
a dhéanamh le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Cuidíonn an
léitheoireacht le litearthacht, scríbhneoireacht, gramadach agus
cruinneas na Gaeilge. Seo roinnt moltaí faoin léitheoireacht bhreise
seo a eagrú i gcomhthéacs ranga.
Club Leabhar: Cuir na daltaí i ngrúpaí bunaithe ar chaighdeán. Tabhair
an leabhar céanna do gach dalta sa ghrúpa, é dírithe ar chaighdeán
oiriúnach do na daltaí sa ghrúpa sin. Cuir am ranga ar leataobh le plé
grúpa a dhéanamh ar roinnt caibidlí as an leabhar gach seachtain.
Bíodh ceisteanna déanta amach agat roimh ré.
Tionscadal leabhar: Tabhair rogha do gach dalta as liosta a chuir an
múinteoir le chéile. Abair leis na daltaí leabhar amháin a léamh ina n-am
féin agus tuairisc a scríobh faoin leabhar. Tabhair líon áirithe seachtainí
dóibh an tuairisc a chur le chéile. Tabhair ceannteidil dóibh don tuairisc
– carachtair, téama, plota, mothúcháin, críoch agus a leithéidí.
Rang léitheoireachta: Más féidir tabhair an rang go dtí an leabharlann
uair sa tseachtain agus lig dóibh, leabhar Gaeilge a roghnú agus a
léamh i rith na tréimhse sin gach seachtain. Is féidir leat cuidiú leo le
focail a mhíniú nó imeachtaí an scéil a shoiléiriú.

nach bhfuil an oiread sin taithí ar an léitheoireacht acu, teacht isteach ar
an léitheoireacht agus imeachtaí an scéil a thuiscint níos fearr. Tacaíonn
na híomhánna le tuiscint na teanga agus cuireann siad le pléisiúr na
léitheoireachta.
Tosaitheoirí: Tá an rannóg seo dírithe ar dhaltaí nach bhfuil an oiread sin
taithí acu ar an Ghaeilge a léamh. Tá siad simplí agus gairid agus dírithe ar
léitheoirí óga. Tá seans go mbeidh cuid de na leabhair seo léite ag daltaí
sa bhunscoil agus tá cuid de na leabhair dírithe go príomha ar aoisghrúpa
bunscoile.
Bliainghrúpaí: Cé go bhfuil na leabhair rannaithe sna bliainghrúpaí
éagsúla, níl anseo ach treoir gharbh.
Leabhair dhúshlánacha: Tá na leabhair seo dúshlánach do léitheoirí óga.
Go minic bíonn siad níos faide, nó bíonn na téamaí níos doimhne nó bíonn
an Ghaeilge níos saibhre iontu. Má tá dalta ábalta dóibh is mór is fiú dóibh
iad a léamh. Tá aistriúcháin de leabhair mhór le rá i dteangacha eile le fáil
sa rannóg seo.
*Moltar do mhúinteoirí aon leabhar atá marcáilte le * a fhaomhadh roimh ré
mar go bhfuil tagairtí sna leabhair seo do gháirsiúlacht, gnéas, drugaí, alcól
nó mímhóráltacht de chineál éigin.
**Tá teacht ar roinnt leabhar i bhfoirm dhigiteach amháin, tá siad seo
marcáilte le **.
I gcás go bhfuil leabhar ar an liosta as cló, cuireadh ar an liosta é ar an
tuiscint go mbeadh roinnt cóipeanna le fáil i leabharlanna scoile.

Tráth na gCeist: Roghnaigh an leabhar céanna do gach duine sa rang.
Tabhair roinnt caibidlí le léamh do gach duine mar obair bhaile gach
seachtain. Bunaigh tráth na gceist ar na caibidlí sin uair sa tseachtain.
Blag: Roghnaigh an leabhar céanna do ghrúpaí daltaí sa rang agus iarr
orthu blag a scríobh faoi chaibidil amháin gach seachtain.
Rannóga
Tá na leabhair sa leabhrán seo rannaithe ar bhealach a éascaíonn an
rogha.
Scéalta grafacha: Is scéalta le híomhánna a léiríonn an scéal iad na
scéalta grafacha. Cuidíonn an stíl seo le léitheoirí atá lag, nó leo siúd
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Déantar na leabhair a rangú sna rannóga seo a leanas:

Innéacs

Ficsean Stairiúil
Ficsean
Scéalta osnádúrtha
Scéalta bleachtaireachta
Neamhfhicsean

		

Greann
Gearrscéalta
Scéalta Grafacha
Tugann léitheoirí
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ardmholadh do na scéalta le réalta.

		Tosaitheoirí
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Blianta 5 – 6
		
		Scéalta grafacha
		
		Leabhair dhúshlánacha
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10 - 17
18 - 26
27 - 34
35 - 37
38 - 41
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Tosaitheoirí

6. Grianghraf an Bháis

Do dhaltaí nach bhfuil taithí ar bith acu ar an léitheoireacht i nGaeilge,
nó do léitheoirí drogallacha. Tá seans ann go mbeidh cuid de na
leabhair seo léite sa bhunscoil ag daltaí eile.

Nuair a chéadchonaic Séimí fear an cheamara, bhí a fhios aige go raibh rud éigin
as bealach. Ach níor éist duine ar bith leis, fiú nuair a d’imigh a mhamaí agus a
dhaidí. An éireoidh le Séimí an fear a aimsiú arís? Má éiríonn – an bhfaighidh sé a
thuimitheoirí ar ais?

1. An Lámh in Uachtar Hervé Mestron; Louis Alloing Futa Fata
Idir an scoil agus eile, bíonn Vicí coinnithe ag imeacht. Agus tá an saol sa
bhaile go maith ó chas a máthair ar fhear nua an-deas, Gearóid. Bheadh gach
rud ina cheart murach buachaill ar scoil, Oisín, a bhíonn de shíor ag iarraidh
rudaí a thógáil “ar iasacht”. Cuireann Oisín eagla ar Vicí ach ní maith léi rud ar
bith a rá faoi le haon duine. Agus dá mhéad ama a fhanann sí ina tost is ea is
mó an bhuairt atá ag teacht uirthi…

2. Dineasáir Scanrúla Carolyn Franklin Futa Fata
Thosaigh an Ré Mhéiseasóch 227 milliún bliain ó shin. Ba iad na
dineasáir na hainmhithe ba thábhachtaí le linn na ré seo. D’imigh
na hainmhithe iontacha seo in éag 65 milliún bliain ó shin ag
deireadh na Ré Méiseasóiche. Reiptílí réamhstairiúla a bhí iontu.
As ubh a tháinig an chuid ba mhó acu. Marfóirí scanrúla ba ea iad.

3. Bithiúnaigh Ghránna Jim Pipe Futa Fata
Déanann bithiúnaigh rudaí uafásacha, rudaí atá in aghaidh an
dlí. Is bithiúnach é an carachtar gránna i scannán nó leabhar, ach
tá neart acu ann sa ghnáthshaol. Bhí daoine gránna ann riamh,
daoine a mharaigh daoine eile, daoine a ghoid airgead agus ór.

4. Mistéirí Aisteacha Fiona Macdonald Futa Fata
Mistéirí aisteacha, scéalta a chuirfidh iontas ort, faoi rudaí nach
féidir a mhíniú. Gheobhaimid amach go bhfuil míniú simplí
ciallmhar ar roinnt mistéirí – ach tá go leor mistéirí eile ann nach
féidir a mhíniú ar chor ar bith; is iad na mistéirí sin nach ligeann
dúinn codladh ceart na hoíche a fháil…

5. Vaimpír Croglin Terry Deary An tÁisaonad
Scréacha san oíche. Scátha faoi sholas na gealaí. Tá gach duine
ag caint faoi Vaimpír Croglin. Ach an bhfuil rún níos dorcha ann? Tá
buachaill amháin ar tí a fháil amach…

6

Alan Gibbons An tÁisaonad

7. Arracht na Teamhrach Oisín McGann An tÁisaonad
Gach Samhain tagann arracht uafásach chuig an fhéasta mhór sa
Teamhair le slad agus scrios a dhéanamh. An bhliain seo, tá laoch
nua ag an fhéasta – Fionn mac Chumhaill. An dtig leis an t-arracht a
stopadh?
8. Zombaí Tommy Donbavand An tÁisaonad
Shíl Rónán go raibh gach rud ar eolas aige faoi zombaithe. Tá siad
marbh, tá siad scáfar. Ach ní raibh a fhios aige gur breá leo cóisirí…
go dtí gur bhuail sé le hOscar. Fuair Oscar bás 70 bliain ó shin. Titeann
píosaí óna chorp i gcónaí. Ach go fóill, is breá leis cóisirí. Beidh an
chraic ar dóigh ar an chóisir seo!
9. Dhá Chorp Cora Harrison An Gúm
Tógálaithe, is iad ag obair ar shiopa Uí Raghallaigh, tagann siad ar dhá chorp
faoi chláir urláir an tseansiopa. An chuma ar an scéal go bhfuil siad ann le fada.
Dúnmharú? Más ea, cé a rinne – nó cathain? Tá mistéir mhór le réiteach agus tá
roinnt daltaí scoile thar a bheith sásta an scéal a fhiosrú. An tionscadal is dúshlánaí
fós acu!
10. Pincí sa Ghaeltacht Áine Uí Fhoghlú Coiscéim
Is déagóir réabhlóideach í Pincí agus níl ag éirí go maith lena cuid
Gaeilge ar scoil. Níl sí pioc sásta nuair a chuireann a tuismitheoirí chuig
an nGaeltacht í. Sa seanteach ina bhfuil sí ar lóistín tá seomra amháin
nach n-úsáidtear riamh. Cloistear fuaimeanna aisteacha i lár na hoíche,
feictear scáthanna mistéireacha agus tá scéalta faoi thaibhsí ag gabháil thart. An
bhfuil an misneach ag éinne de na déagóirí na himeachtaí scanrúla a fhiosrú? Níor
shamhlaigh Pincí riamh go mbeadh an coláiste samhraidh mar seo!
11. Nasrúidín Gabriel Rosenstock

Coiscéim

Is leathamadán é Nasrúidín, ach cad faoin leath eile? Scéalta breátha
traidisiúnta faoin Mulla Nasrúidín a bhfuil a chuid eachtraí buile ar eolas
ag óg is ag sean san Afganastáin, sa Tuirc, san Iaráic agus in Oirthear
Domhain trí chéile. Scéalta beaga grinn.
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12. Clón an Bháis Steve Barlow/Steve Skidmore An tÁisaonad
“Shuigh mé ansin, ag stánadh ar an Dochtúir Ó Murchú. Bhí mise i
mo shuí ar a chathaoir. Bhí mo chosa thuas ar a dheasc. Ba chuma
leis-sean, bhí sé marbh.” Scaoil duine éigin an dochtúir. Tá DNA an
dúnmharfóra ar an ghunna. Ach tá an DNA sin ag 30 clón – iad uilig
díreach cosúil lena chéile! Deir siad uilig nach ndearna siad é. Tá duine acu ag
insint bréige. Cé hé Clón an Bháis? Gaeilge shimplí, shoiléir, le focail mínithe
ag bun gach leathanaigh.
13. Taibhse sa Ghleann Jonathan Stroud An tÁisaonad
Mharaigh Glam an t-arracht sa Ghleann Dhubh – ach fuair sé féin
bás sa troid fosta. Anois, tá taibhse Glam ar ais agus é níos measa
ná mar a bhí an t-arracht riamh. Is é Grettir an fear is láidre sa tír. Ach
an bhfuil sé láidir go leor le Glam a chloí? Cad é mar a mharaíonn tú taibhse,
cibé?
14. Foghlaithe Mara Paul Dowswell An tÁisaonad
Nuair a bhain mamaí Dhónaill saoire, d’iarr siad ar Sheosamh teacht
leo. Coicís faoin ghrian ar an taobh eile den Domhan. Ach ansin,
tháinig foghlaithe mara ar bord an bháid acu. Codladh leis na héisc
in áit snámh leis na héisc a bhí rompu – shílfeá! Tá plean de dhíth ar Sheosamh
– go gasta…
15. Cleasaithe Catherine Johnson An tÁisaonad
Tá cleasaithe ag iarraidh bob a bhualadh orainn ó thús ama. Bíonn siad i gcónaí
ag teacht aníos le pleananna nua. Beidh siad ann – ag an doras, ar an ghuthán,
ar an idirlíon – ach cuideoidh an leabhar seo leat bheith cúramach!
16. Geronimo Tanya Landman An tÁisaonad
Ghlac siad a thalamh, mharaigh siad a theaghlach, ach lean
Geronimo leis an troid. Thug siad dúnmharfóir air. Coirpeach. Ach
tá daoine ann a dúirt gurbh fhear cróga a bhí ann. Laoch. Cad é
a dhéanfá féin le do shaoirse a chosaint? Scéal suimiúil, scríofa i
nGaeilge shimplí, shoiléir. Oiriúnach do dhaltaí de gach aois.

18. Druid do Chlab! Pete Johnson An tÁisaonad
Bíonn Ruairí agus Liam i gcónaí ag troid – mar a dhéanann deartháireacha. Ach,
lá amháin, téann Liam rófhada. Agus tá Ruairí tinn tuirseach de. Níl sé ag dul a
labhairt arís. Ar chor ar bith. Coinneoidh sé a chlab druidte. Mí iomlán. Is réalta é
thar oíche! Ach, cad a dhéanfaidh sé má bhíonn rud éigin iontach tábhachtach le
rá aige?
19. Na Gadaithe Josh Lacey An tÁisaonad
Bhí Peadar ag iarraidh a chuid airgid a chur isteach ina chuntas bainc.
Ní raibh sé ag dúil le gadaithe a theacht isteach leis an airgead a ghoid
– agus é féin a bheith ag cuidiú leo! Ach bhí sé deacair gan cuidiú leo
agus gunnaí acu…Ní thuigeann na gadaithe seo nach stopfaidh Peadar go dtí go
bhfaighidh sé a chuid airgid ar ais!
20. Guth na Mara Daltaí Oileáin Árann Gathanna Gréine
Bailiúchán gearrscéalta scríofa ag daltaí sna scoileanna Coláiste Naomh Eoin,
Coláiste Ghobnait, Gairmscoil Éinne.
21. Méabh Banríon na Troda Poolbeg
Scéal Mhéabha inste ar bhealach éadrom, greannmhar, tarraingteach
do léitheoirí de gach aois.
22. Scéal Naomh Pádraig Poolbeg
Scéal Naomh Pádraig inste ar bhealach éadrom, greannmhar, tarraingteach do
léitheoirí de gach aois.
23. Amhrán na Mara Will Collins Coiscéim
Scéal Ben agus a dheirfiúr bheag, Saoirse, an leanbh-rón deireanach, a
théann ar thuras iontach isteach i ndomhan draíochta na finscéalaíochta
ársa atá ag dul i léig, in iarracht filleadh ar a mbaile cois farraige. Tógann
an scannán inspioráid ó bhanrónta miotaseolaíochta bhéaloideas na hÉireann,
neacha a chónaíonn mar rónta san fharraige ach mar dhaoine ar thalamh.

17. Donncha Dubh Peter Clover An tÁisaonad
Ba ghnách le Donncha Dubh eagla agus scéin a chur ar na daoine
saibhre nuair a robáil sé iad ar thaobh an bhóthair. Anois, cuireann
sé scéin ar dhaoine i nGleann an Ghadaí nuair a thagann sé amach
san oíche. Shíl Aodh agus Bríd go mbeadh an tsaoire seo leadránach – bhí siad
mícheart! Gaeilge shimplí, shoiléir.
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Bunleibhéal – Bliain 1 – 2 i nGaelcholáistí

1. Amach* Alan Titley An Gúm
“Cá bhfuil tusa ag dul?” arsa mo mháthair liom agus mé in aice an
dorais. “Amach,” arsa mise. “Cá bhfuil amach?” ar sise. “Tá amach
an-mhór.” “Amach ansin,” arsa mise, mo mhéar á síneadh agam i
dtreo na sráide, “tá a fhios agat.” “Níl a fhios agam,” ar sise. “Níl a fhios agam
ar chor ar bith”. Gluais ar fáil ag cúl an leabhair.
2. Athfhianna An Chéad Bheirt Cóilín Ó Corrbuí Coiscéim
Mhair na Fianna na mílte bliain ó shin. Ach in amanna éagsúla
filleann Fionn Mac Cumhaill agus Goll Mac Mórna, ag féachaint an
bhfuil sé tráthúil do na Fianna teacht ar ais. Tá ceann de na hamanna
sin buailte linn. Beirt déagóirí ag iarraidh plé leis an saol atá i Déaglán agus
Ciara. Roghnaíonn Fionn Deaglán agus Ciara le cabhrú leis. Agus tá billiúnaí
ola, an Dochtúir Craso, ag santú teicneolaíocht na bhFiann.
3. An Garda Cósta Máire Uí Dhufaigh Leabhar Breac
In Oileán na Leice, ar chósta thiar na hÉireann, níl ag déanamh imní
do Chaitríona ach cén chaoi a gcaithfidh sí féin is a cairde laethanta
fada an tsamhraidh – agus cén chaoi a meallfaidh sé Séamas Jim,
dár ndóigh. Nuair a thugann siad cuairt oíche ar sheanstáisiún an Gharda
Cósta, ardaítear ceisteanna faoi thaibhsí, agus seanscéal faoi fhear a d’imigh
gan tásc gan tuairisc as an oileán céad bliain roimhe sin. Ach níl ann ar fad ach
spraoi, nó go dtarlaíonn rud éigin uafásach a chuireann saol Chaitríona agus
a cairde in aimhréidh.
4. Emil agus na Bleachtairí Erich Kästner Coiscéim/Evertype
Ní mór d’Emil taisteal ina aonar go Beirlín den chéad uair riamh. Beidh a
sheanmháthair agus Pony Hütchen, a chol ceathrar, ag fanacht leis in aice le
stainnín na mbláthanna i Stáisiún Shráid Feardorcha. Ní shroicheann Emil a
cheann scríbe agus níl sé ar an gcéad traein eile ach an oiread. Fad is atá a
sheanmháthair agus Pony Hütchen ag díospóireacht faoin rud is ceart dóibh
a dhéanamh, tá Emil ag glacadh páirte in eachtra chorraitheach: tá sé sa tóir
ar fud na cathrach aineoil ar ghadaí a bhain a chuid airgid uilig de ar an traein.
5. Hiúdaí Beag Eithne Ní Ghallchobhair Cló Mhaigh Eo
Bhí Hiúdaí Beag ag tarraingt ar naoi mbliana déag d’aois ach lá oibre ní
dhearna sé riamh ina shaol. D’fhan sé sa bhaile lá i ndiaidh lae go dtí gur
tugadh bata agus bóthar dó. Tosaíonn an scéal seo agus Hiúdaí Beag ar tí
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aghaidh a thabhairt ar an domhan mórthimpeall air, áit a bhfuil an greann agus an
ghruaim i ndán dó. Scéal i stíl béaloidis.
6. Seoidín Daltaí Choláiste Chroí Mhuire COGG
Bailiúchán gearrscéalta scríofa ag daltaí i gColáiste Chroí Mhuire ar an Spidéal.
Dea-scríofa, Gaeilge shimplí, shoiléir.
7. Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir Siobhán Parkinson Cois Life
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. Eachtraíocht is ea an saol, nach ea? Cairdeas.
Grá. Samhlaíocht. Greann. Briseadh beag croí ó am go ham. Daoine fásta nach
féidir bun ná barr a dhéanamh díobh. Agus casadh sa scéal, nach bhfuil coinne leis.
Ardscéal. Corraitheach freisin. Oscail agus scaoilfear an rún.
8. Ceist an Airgid**

Údair éagsúla CCEA**

4 ghearrscéal faoi chúrsaí airgid. Ní fheadar ó thalamh an domhain cad é mar a
shíleann an tUasal Walker go mbeidh a rang in ann airgead a bhailiú do scoil san
Afraic agus gan ach leithreas in úsáid acu! An éireoidh choíche le Charlie agus Fly
bheith ina mbleachtairí príobháideacha? An dtig le Shannon agus a mamó saoire
spraoi a bheith acu gan cuid mhór airgid a chaitheamh? Cad faoin chúpla Callum
agus Rory agus na dóigheanna difriúla a gcaitheann siad lena gcuid
airgead póca?
9. Fuadach Áine Ní Ghlinn Cois Life
Fuadaitheoirí i gclós na scoile…iníon an ambasadóra i mbaol… Milliún
euro sula scaoilfear saor í…An féidir le bleachtairí óga na scoile teacht
i gcabhair ar na gardaí?
10. Tóraíocht Taisce Mícheál Ó Ruairc Cois Life
Tugann déagóir óg, Peadar Mac Ionraic, cuairt ar an nGaeltacht agus
titeann faoi scáth draíochta eachtraí stairiúla smuigléireachta. Ag an am
céanna tá fíoreachtraí a shaol baile agus a shaoil féin le réiteach aige.
Gluais ar fáil ar leathanach faoi leith.
11. Hurlamaboc Éilís Ní Dhuibhne Cois Life
Eachtraí triúr déagóirí i mbruachbhaile i mBaile Átha Cliath. Comharsana
ar comhaois, iad ar fad ag ullmhú don Ardteist, ach eagsúil ó thaobh cúlra,
aicme agus pearsantachta. Cuireann timpiste gach rud bunoscionn.
Cuireann siad aithne níos fearr ar a chéile agus i ndiaidh an hurlamaboc go léir, tá
fás agus forbairt tagtha orthu.
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12. Gealach Seán Mac Mathúna Leabhar Breac
Ar fheirm mhuintir La Tour i Nova Scotia tá Gealach, ceann de na
capaill ráis is fearr i gCeanada. Agus í á tabhairt i mbád trasna an
chuain titeann Gealach san fharraige. Sa cheo trom imíonn sí as
radharc. Cuirtear saol na feirme bunoscionn. Ní chreidfidh an cúpla, Jack
agus Liz, go bhfuil Gealach báite, agus téann siad ar a tóir. Ach tá an t-am ag
sleamhnú: tá fiacha móra ar mhuintir La Tour agus, gan Gealach, caillfidh siad
an teach agus an fheirm. Ní hamháin sin, ach tá searrach á iompar ag Gaelach
agus má tá sí fós beo, caithfidh siad teacht uirthi go tapa!
13. NT7: Bagairt ón Spás Brian Ó Baoill Coiscéim
Tá mionphláinéad ag teacht ón spás ar luas lasrach i dtreo an
Domhain. Faigheann Aindí Mac Domhnaill eolas faoi seo ar an
teilifís i lár na hoíche agus cuireann sé suim mhór ann. An NT7 a
thugtar air mar ainm. Deir na saineolaithe nach mbuailfidh sé an domhan.
Ach éiríonn an scéal níos casta nuair a thugann an múinteoir iad ar thuras go
dtí Dún Since agus tugann Aindí rud éigin mistéireach faoi deara sa spás. An
bhfuil rud éigin taobh thiar den NT7? An bhfuil an domhan i mbaol? Tagann
saineolaí Meiriceánach go dtí an scoil lá agus éiríonn an saol níos spéisiúla.
Turas go NASA!
14. An Punk agus Scéalta Eile Ré Ó Laighléis Cló Mhaigh Eo
Tá cáil an Laighléisigh mar cheannródaí sa déaglitríocht aitheanta go
náisiúnta. Cás an íochtaráin is spéis leis sa chnuasach íogair seo – é
íolbhristeach spleodrach dúshlánach ó thús deireadh – agus é de
shíor ag cur in aghaidh na cneámhaireachta úd is cúis le híochtaráin a bheith
ann.
15. Rún an tSléibhe Seán Ua Cearnaigh Cló Iar-Chonnacht
Hearóin…Cócaon…Beirt leaideanna óga ag campáil ar bharr
sléibhe…Seanteach mistéireach…Dúnmharú a tharla fadó… Cad é
an ceangal eatarthu? Agus cé a chuir ceangal na gcúig gcaol ar na
hógánaigh sa bhothán? Tá Arno, mac léinn innealtóireachta, ar ais ar cuairt
ag Niamh, ábhar oide i Luimneach, don samhradh lena dheirfiúr, Trudi, agus
an chuma ar an scéal gur samhradh corraitheach contúirteach a bheidh ann!
16. An Prionsa Beag Antoine de Saint-Expéry Read Ireland
Scéal cáiliúil atá aistrithe ón bhFraincis go breis agus 250 teanga.
Titeann an Prionsa Beag go domhan agus buaileann sé le píolóta atá
sáinnithe sa ghaineamhlach. Scéal fealsúnachta atá i gceist, agus
labhraíonn an bheirt faoi cé chomh haisteach is atá saol na ndaoine
fásta.
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17. Faoin Sceach Gheal Marita Conlon-McKenna O’Brien Press
Scéal éachtach ar an Drochshaol, agus ar thriúr óg a sháraíonn gach
guais lena linn. I ndaichidí an naoú haois déag tá Éire i ngreim ag an
ngorta. Nuair a imíonn mí-ádh ar a dteaghlach féin, fágtar Eibhlín,
Micheál agus Peig le déanamh as dóibh féin. Le héalú ón ocras agus ó theach
na mBocht, cuireann siad chun siúil. Is é a n-aon dóchas dul chomh fada leis na
seanaintíní a mbíodh a máthair ag scéalaíocht orthu. Tugann siad aghaidh go
misniúil ar an aistear fada anróiteach, agus gnó acu ar feadh an achair dá bhfuil de
shracadh agus de ghrá agus de dhílseacht ina gcroí.
18. Aililiú Bop Siúáidí Ruaidhrí Ó Báille CJ Fallon
Scéal an bhanna ceoil Pus Muice agus na baill - Niamh agus a deartháir
Colm, iad go fóill ag déileáil le bás a máthar, Pól agus Niall, agus ar
ndóigh Cian dathúil. Cuireann Niamh an-suim i gCian, agus de réir mar
a thagann feabhas ar an mbanna, éiríonn an bheirt acu níos cóngaraí
dá chéile.
19. Hóng Anna Heussaff Cló Iar-Chonnacht
Is cluiche iontach é Hóng, a imríonn Evan ar a ríomhaire an t-am ar fad.
Ach tá contúirtí móra ag cur eagla ar imreoir eile, Yin. Cé hí an strainséir
seo agus conas a chabhróidh Evan léi – ní istigh sa chluiche, ach sa
saol mór? Nó an mbeidh Evan, a chara Rio agus a dheirfiúr Síofra ábalta stop a
chur in am le gnó salach in Éirinn agus i gcéin?
20. Dracula (do dhéagóirí) Bram Stoker An Gúm
Súmaire nó vaimpír é an Cunta Dracula. Is duine de na Neamh-mhairbh
é atá beo ar fhuil. Tá sé chomh cliste agus chomh holc leis an diabhal
féin! Tá fear amháin a bhfuil staidéar déanta aige ar na súmairí seo
agus a thuigeann cé chomh dainséarach is atá an Cunta Dracula. Is é an fear sin
an tOllamh Abraham Van Helsing. Tá cairde leis i mbaol ach ní loicfidh sé orthu. Tá
faoi dul sa tóir ar an gCunta Dracula – más go béal Ifrinn féin é!
21. Stiúideo Eagla Siân Lewis Cló Iar-Chonnacht
Tá Ian bocht bréan de Lís Nic Aoidh. Ní féidir léi a clab a choinneáil dúnta. Ach
tuigeann sí go maith na cleasa gránna atá á n-imirt ag Stiúideo Eagla ar dhaoine
sa dá chlár Lasracha agus Eascairde. Ó craoladh an chéad chlár leo is iomaí rud
ait déanta ag daoine san áit. Cén deireadh a bheidh leis an scéal? Socraíonn Lís
troid in aghaidh Ghráinne Ní Chéastúnaigh agus na láithreoirí olca eile in éineacht
le hIan. Ní féidir ligean dóibh draíocht a chur ar dhaoine agus a gcuid smaointe a
rialú! Aistrithe ón mBreatnais.
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22. Ríomhscéalta chuig Bilí Liam Mac Uistín COMHAR Teo
Tá Learaí Ó Laoire ag freastal ar choláiste samhraidh sa Ghaeltacht. Teach
Hilton a thugann na scolairí ar an teach ina bhfuil sé ag fanacht mar go bhfuil
sé “chomh deas sin”. Tá súil aige ar Mháirín, cailín i dTeach Hollywood, mar atá
ag roinnt buachaillí eile. Sna ríomhscéalta a chuireann Learaí chuig a chara Bilí
i mBaile Átha Cliath tá cur síos ar a chuid iarrachtaí Máirín a mhealladh agus
ar an gcaidreamh a bhíonn aige leis na scoláirí eile ar an gcúrsa.
23. Bithiúnaigh Peadar Ó Cualáin Leabhar Breac
Beirt an-éagsúil iad an Lorgaire agus Mac Giolla Mór. Cé gur feairín
beag atá sa Lorgaire, dar leis féin is lorgaire mór é – sin duine a
théann ar lorg rudaí móra. Maidir le Mac Giolla Mór, measann an
Lorgaire go ndéanfadh sé cúntóir breá – d’fhéadfadh sé glas ar dhoras a
bhriseadh dó, málaí troma a iompar, nó scanradh a chur ar bhithiúnaigh fiú.
Ach anois, agus an tír faoi bhagairt ag dragan fíochmhar ón Tuaisceart, níl
ag déanamh imní do Mhac Giolla Mór ach a bholg féin. Agus ní hamháin go
gcaithfidh an Lorgaire a chompánach ocrach a mhealladh le dul ar lorg an
dragain, ach caithfidh siad í a dhíbirt as an tír!
24. Dúnmharú ar an DART Ruaidhrí Ó Báille Cló Iar-Chonnacht
Níl Niall Ó Conaill sásta ann féin. Tá sé tuirseach dá phost mar
mhúinteoir; tá sé tuirseach de scoláirí mar Billy “Bréan” Ó Ruairc
a thugann Rottweilers ar scoil “don chraic” agus tá sé tuirseach de
thuismitheoirí a dhéanann “jabanna” ar mhúinteoirí nach maith leo. Nuair a
bhordálann sé an DART lá ar a bhealach chun na scoile, i ngan fhios dó féin
cuireann sé tús le turas a thabharfaidh timpeall na hEorpa é, agus a athróidh
a shaol ó bhun go barr.
25. Daideo* Áine Ní Ghlinn Cois Life
Buachaill ar a theitheadh óna thuismitheoirí. Seanduine ar a
theitheadh óna pháistí. Castar ar a chéile iad ar an traein go Baile
Átha Cliath. Éisteann siad le scéalta a chéile. Tuigeann siad a
chéile. Cén toradh a bheidh ar an gcairdeas nua seo? Scéal deas, le casadh
ag an deireadh, agus Gaeilge shimplí.
26. Cúpla Ogie Ó Céilleachair Cló Iar-Chonnacht
Cúpla iad Sharon agus Éile agus iad cúig bliana déag d’aois.
Cailín ciúin, stuama, staidéarach í Éile atá go maith ar scoil, ach tá
Sharon aerach agus fiáin agus bíonn sí ag pleidhcíocht i gcónaí.
Agus an Teastas Sóisearach ag druidim leo ní mór do Sharon luí isteach ar
an obair, ach lá amháin feiceann sí rud a chuireann as go mór di. Cailleann sí
smacht uirthi féin go hiomlán. Tá alltacht agus uafás ar Éile, ach céard is féidir
léi a dhéanamh faoi?
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27. An bhfaca éinne agaibh Roy Keane? Micheál Ó Ruairc Coiscéim
Is gnáthdhéagóir é Brian Ó Treasaigh a bhfuil go leor fadhbanna
aige ar scoil agus sa bhaile. Murach an dúil mhillteanach atá aige
sa sacar, tá gach seans ann nach bhféadfadh sé srian a choinneáil
air féin. Imreoir sacair den scoth atá ann, rud atá tugtha faoi deara
ag a thraenálaí. Cheana féin tá scabhtaí de chuid Man Utd ag léiriú spéise ann.
Faigheann sé cuireadh dul i gcomhair trialacha go Man Utd. Gan choinne, buailtear
a athair go dona tinn le hailse...Gaeilge shimplí, oiriúnach do dhaltaí ó
aois 12 bhliain.
28. An Clár AMANDA Iarla Mac Aodha Bhuí Cló Mhaigh Eo
Réabhlóid dhomhanda sa chumarsáid nó cluiche contúirteach déagóra?
Tá fadhbanna smachta leis na póilíní sa chianoirthear. Ach cén bhaint
atá aige seo le fear óg in Éirinn? Tagann Séamus ar chlár ar an idirlíon
a chuireann ar a chumas labhairt saor in aisce le duine ar bith sa domhan, gan
teileafón a úsáid fiú… Ach tá contúirt mhór i ndán dó. Tugann an eachtra spleodrach
seo sinn ó chíréib ar shráideanna na Cóiré go seomra fhir óig in Éirinn sula mbailítear
laochra agus bithiúnaigh an scéil go críoch chorraitheach i gcathairstát Shingeapór.
29. Céard a bhain don Phopamhránaí? Seán Ua Cearnaigh Coiscéim
Tá popghrúpa úr, na hEalaí Fánacha, ag seinm ar fud na hÉireann
agus ar fud an domhain, a gcuid amhrán ag déanamh go hiontach sna
cairteacha. Tá Órlaith Ní Dhuibhir an-bhródúil astu, mar go bhfuil a col
ceathrar Nuala ina hamhránaí sa bhanna. Agus nuair a iarrann Nuala uirthi féin
a bheith sa ghrúpa, nach uirthi atá an t-áthas! Is breá le hÓrlaith saol an cheoil,
agus baill eile an bhanna – go mór mór Éanna, buachaill deas atá an-tógtha léi.
Ach tá rud éigin aisteach ar Nuala, agus níl sí cairdiúil le hÓrlaith mar a bhí riamh.
Go deimhin, ní hí an Nuala chéanna ar chor ar bith í. Tá Órlaith ag iarraidh a fháil
amach céart atá ar siúl anseo, céard a bhain don phopamhránaí.
30. An Phluais Ama Claire Dagger Cló Iar-Chonnacht
Scéal é seo atá suite san am i láthair agus fós san am atá thart agus san am atá le
teacht agus is aon am amháin é sna heachtraí móra seo. Tá an domhan i mbaol, bhí
an domhan i mbaol agus beidh an domhan i mbaol agus is baolach go mbuafaidh
fórsaí an oilc ar fhórsaí na maitheasa mura dtiocfaidh triúr déagóirí cróga ar bhogha
draíochta in am! Conas a tharla dóibh a bheith in amanna difriúla agus cén cor a
chuirfidh siad i gcinniúint an domhain?
31. Filleann an Deamhan Claire Dagger Cló Iar-Chonnacht
Is scéal leantach é seo ó An Phluais Ama. Brionglóidí aisteacha ag cur as do thriúr
déagóirí… Ailfinn, anamchara Shiobháin, ag impí orthu teacht i gcabhair uirthi…An
bhfuil an domhan i mbaol arís? Ní fhéadfadh sé go bhfuil Casa ar ais, an bhféadfadh?
Aiséirí an deamhain? Taisteal ama i gceist arís san eachtra nua seo. An uair seo, an
éireoidh le fórsaí na maitheasa an lámh in uachtar a fháil ar fhórsaí an oilc?
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32. Na Lucha ag Rince Mícheál Ó Ruairc Cló Iar-Chonnacht
Bailiúchán scéalta mar eiseamláirí don Ardteist. Gaeilge shimplí,
shoiléir. Tá nótaí ann mar chomhairle don dalta conas scéal maith,
samhlaíoch a scríobh. Oiriúnach do dhaltaí ó 12 bhliain.
33. An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh C.S. Lewis An Gúm

37. Bolgchaint agus scéalta eile Ré Ó Laighléis Móinín
Bailiúchán d’ocht ngearrscéal ar théamaí éagsúla m.sh. an
t-ósréalaíochas, ciníochas, an córas oideachais agus soineantacht na
hóige. Scríofa go simplí, tá doimhneacht sna scéalta seo agus dúshlán
do léitheoirí óga.

Cuirtear ceathrar páistí amach as Londain le linn an Dara Cogadh
Domhanda chun éalú ó na buamaí atá ag titim ar an chathair. Cuirtear
go teach seanduine iad i lár na tuaithe. Nuair a osclaíonn Lucy, an
duine is óige acu, an prios éadaigh, tagann na páistí ar dhomhan iontach a
bhfuil draíocht agus eachtraí i ndán dóibh ann.
34. Éalú san Oíche Colmán Ó Raghallaigh An Gúm
Drochbhliain ghruama d’Éirinn is ea 1847. Tá an drochshaol ann –
an galar dubh ar na prátaí, é ag leathadh go rábach ar fud na tíre
agus na mílte básaithe cheana féin. I gCo. Mhaigh Eo tá an scéal
go hainnis ag na bochtáin. Tá Tomás Ó Máille agus a theaghlach réasúnta
maith as, i gcomórtas le cuid dá gcomharsana. Ach fear garúil is ea Tomás
agus nuair a chuirtear teaghlach as an gcomharsanacht as seilbh tugann sé
an teaghlach uile agus cibé giuirléidí atá acu go Caisleán an Bharraigh. Turas
cinniúnach a chuirfidh cor mór ina shaol.
35. Strainséirí Colmán Ó Raghallaigh Cló Mhaigh Eo
‘Bhí Eilí in ann focail áirithe a dhéanamh amach anois; focail
ghránna, mhaslacha a chloiseadh sí ó dhaoine sna bailte móra ó
am go chéile; focail a bhain léise agus lena cineál, agus a chuir
uafás uirthi. Chaithfeadh sí teitheadh ó na focail sin agus ó na daoine dorcha,
dainséaracha sin a bhí á scairteadh léi … chaithfeadh sí rith.’
Ciníochas ceilte in Éirinn an lae inniu is cúlra don úrscéal seo faoin gcairdeas
a fhásann idir bheirt chailíní óga ó dhá chúlra éagsúla agus a thugann dúshlán
na muintire lena mbaineann siad beirt.
36. Fáinne Fí Fífí Meadhbh Ní Eadhra

Móinín

Nuair a fhágann Fiona Béal Feirste le dul chun na hEilvéise tá neart
eachtraí roimpi – cuid acu a bhfuil sí ag súil leo, cuid eile nach bhfuil
súil dá laghad aici leo. Cuirtear bainis a cara, Sabine, go cúl a cinn
nuair a bhuaileann sí le Johann, an tEilvéiseach dathúil. Ní leor bogha amháin
a bheith ag Cupid chun a bhfuil de shaigheada an ghrá a scaoileadh sa chás
seo. Ach cén mhistéir mhór chasta í seo a bhaineann le Roberto, an hunk
Laidineach ón Iodáil atá geallta le Sabine? Céard is bunús le hamhras an
Éireannaigh óig i dtaobh an fhir Iodálaigh chéanna?
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Meánleibhéal – Bliain 3 – 4 i nGaelcholáistí
1. Gafa* Ré Ó Laighléis Móinín
Scéal tranglamach croíbhristeach an déagóra Eoin agus a thitim
isteach in umar dorcha na handúile agus sa bhfodhomhan gránna
dainséarach a ghabhann leis. Agus, chomh tábhachtach céanna le
scéal Eoin féin, scéal na dtuismitheoirí: tá saol na máthar, Eithne,
ina chíor thuathail. Í ar a dícheall glacadh leis go bhfuil a haonmhac faoi ghreim
go daingean ag hearóin. Ach is measa fós di é nuair a bhuailtear an dara
ropadh uirthi – mídhílseacht a fir chéile. Ní chuirtear fiacail san insint i gcás an
scéil ríchumhachtaigh seo. É scríofa go fírinneach fíriciúil lom, ach ardscil agus
íogaireacht ann go deireadh.
2. An Taistealaí Ré Ó Laighléis Cló Iar-Chonnacht
Is Éireannach óg é Damien atá ag obair i bPáras le linn laethanta saoire an
tsamhraidh, samhradh diamhair nach ndéanfadh sé dearmad go deo air.
Úrscéal eachtraíochta, úrscéal grá, scéal dochreidte atá inste ar bhealach
sochreidte, aistear breá samhlaíochta.
3. Timpiste réidh le tarlú* Vincent Banville

New Island

Tá an bleachtaire príobháideach John Blaine ar ais ag siúl
drochshráideanna Bhaile Átha Cliath. Tá a phósadh níos fearr
anois, agus tá an leanbh beag Emily ann lena aird a choinneáil níos
cóngaraí don bhaile. D’fhéadfaí a rá go raibh rudaí níos fearr ná
a bhí riamh dó. D’fhéadfaí, go dtí go bhfaigheann sé scairt ó Bhertie Boyer,
úinéir an chlub oíche An Puisín Corcra. Fostaíonn sé an bleachtaire le rabhadh
a thabhairt do roinnt inimirceach Rómánach atá ag bagairt a áit a chur trí
thine. Ach tá scéal eile ar fad ag na Rómánaigh. Tá an t-am ag imeacht air go
gasta, agus sula mbíonn a fhios aige cad é atá ag tarlú, tá Blaine i gceartlár
dóiteáin. Scéal spéisiúil, greannmhar den saol ar an taobh mícheart de na ráillí.
Aistriúchán ón mBéarla.
4.

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas Lewis Carroll Coiscéim

Aistriúchán ón mBéarla ar Alice’s Adventures in Wonderland.
5. An Gasúr a Chaith Pitseámaí Stríocacha** John Boyne CCEA
Tá Bruno naoi mbliana d’aois agus níl faic ar eolas aige faoin Réiteach Deiridh
nó faoin Uileloscadh. Tá sé dall ar na cruálachtaí uafásacha atá á ndéanamh
ag a thír féin ar mhuintir na hEorpa. Níl ar eolas aige ach go bhfuiltear i ndiaidh
é a bhogadh amach as teach compordach i mBeirlín go dtí teach i gceantar
bánaithe, áit nach bhfuil rud ar bith le déanamh aige ná duine ar bith inti le
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bheith ag súgradh leis. Is é sin go dtí go mbuaileann sé le Schmuel, gasúr a bhfuil
saol aisteach comhthreomhar á chaitheamh aige ar an taobh eile den sconsa
sreinge tadhlach agus atá gléasta in éide pitseámaí stríocacha mar atá na daoine
eile san áit sin.
6. Dialann Chaoimhe* Muireann Uí Bhrolacháin Cló Iar-Chonnacht
Gnáthdhéagóir í Aoife a bhfuil a tuismitheoirí an-dian uirthi. Tá sí ancheanúil ar Thomás ach gan seans aici é a fheiceáil go rómhinic. Lá
cinniúnach amháin léann sí dialann a athraíonn a saol go hiomlán.
7. Tromluí Áine Ní Ghlinn Cois Life
Cé hé féin? Dúnmharfóir contúirteach a mharaigh an cara is fearr a bhí
aige? Andúileach drugaí? Nó – más fíor do na nuachtáin – an dá rud,
b’fhéidir? Seo roinnt de na ceisteanna atá le freagairt ag Eoghan Ó
Broin a dhúisíonn i mbothán sléibhe agus a chuimhne glanta, folamh. Gan aige ach
brionglóidí aisteacha agus iardhearcaí scanrúla, tá sé ag iarraidh míreanna mearaí
a shaoil a chur le chéile arís. Gan de chúnamh aige ach Sinéad – cailín nach bhfuil
aon chuimhne aige uirthi ach a deir go bhfuil sé in aon rang leis ar scoil. Tá a fhios
ag Sinéad cé hé, ach maidir leis na ceisteanna eile níl na freagraí aici siúd ach
oiread leis féin.
8. Cén chaoi a bhfuil tú? Go maith* Anke Kranendonk Cló Iar-Chonnacht
Scátálaí é Don. Is minic i dteannta déagóirí eile é ag cur barr feabhais ar
a scileanna scátála; ag foghlaim cleasa nua, agus ag cur snasa orthu.
Ach is minice tinn é agus ní féidir leis tada a ligean air féin. Ní stopann
daoine ach á cheistiú. Céard atá air? Cá mbíonn sé? Cén leigheas atá ar a chás?
Níl fonn airsean níos mó bréag a insint. Caithfidh sé é a insint dóibh. Ach céard a
déarfas a chairde nuair a chloisfidh siad go bhfuil SEIF air? Agus céard a déarfas
Rose?
9. Is gearr… Marian Keyes New Island
Tá Lísa marbh – ach ní thuigeann sí é go fóill. Is ait léi nuair a dhéanann
daoine neamhshuim di agus gan uaithi ach beagán tuisceana. Bhí sí i
dtimpiste. An lá dár gcionn, agus í istigh ag obair castar beirt spiorad
uirthi. Seoladh Siobhán agus Séimí chuici leis an drochscéala. Ach níl
Lísa réidh le himeacht. Caithfidh sí slán a fhágáil fós. Tá seantaithí ag Siobhán
agus Séimí ar a leithéid. Agus cuidíonn siad le Lísa slán is céad a rá sula n-imíonn
sí sall. Aistriúchán ón mBéarla.
10. Cailleacha Underbury John Connolly New Island
An bhliain 1915 atá ann agus tá an cogadh ar siúl san Eoraip. I sráidbhaile
beag Underbury tá fear ina luí marbh stróicthe as a chéile ag marfóir
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nach féidir a aimsiú. Tá beirt bhleachtairí curtha ó Scotland Yard chun an cás a
fhiosrú. Ach ní fada go bhfaigheann siad amach nach gnáthdhúnmharú é seo.
In áit ina bhfuil an chuid is mó dá cuid fear caillte ag an gcogadh, tá seanolc
tar éis teacht ar ais. In Underbury tá na cailleacha tar éis éirí…Aistriúchán ón
mBéarla.
11.

I bhfad ó bhaile* Micheál Ó Ruairc Coiscéim

An bhfuil clú agus cáil i ndán do Bhrian Ó Treasaigh, mar a bhí i
ndán dá laoch spóirt Roy Keane, nó an rachaidh sé ar seachrán
mar atá déanta ag na céadta buachillí óga eile as Éirinn nár éirigh
leo a n-aisling mar imreoirí sacair a fhíoradh thall i Sasana? Agus an bhfanfaidh
sé dílis dá ghrá geal, Imelda Ní Laoi, atá ag fanacht go foighneach leis ina
chathair dhúchais, Baile Átha Cliath? Ficsean atá dírithe ar dhéagóirí, go
háirithe ar bhuachaillí. Moltar do mhúinteoirí é a léamh ar dtús sula molann
siad dá rang é de bharr roinnt ábhar a bheith mí-oiriúnach, b’fhéidir.
12. Contúirt sa Spáinn Bob Eynon An Gúm
Tar éis di cúrsa teangacha a chríochnú ar an ollscoil, cinneann
Debra Craig ar dhul go dtí an Spáinn ar lorg oibre. Tá áthas uirthi
nuair a thairgtear post suimiúil, freagrach di ag obair do Senor
Lopez. Ach níl aon tuairim aici faoi a chontúirtí is a bheidh an saol
aici as sin amach… Aistriúchán ón mBreatnais.
13. Comhcheilg Pháirc an Chrócaigh Diarmaid Ó Ceallaigh Coiscéim
Tá Dara Ó Cadhain ar tí imirt sa chluiche is tábhachtaí ina shaol,
craobh mionúr na hÉireann i bPáirc an Chrócaigh. Tá sé ag samhlú
na ngaiscí a dhéanfaidh sé mar chúl báire na Gaillimhe. Ach ní
raibh súil ar bith aige leis an nglaoch gutháin sin ó dhuine nach
n-aithníonn sé: “Tá duine éigin ar an bhfoireann tar éis breab a thógáil chun an
cluiche a chailleadh oraibh.” An magadh a bhí ann? Tá teannas ann cheana
i measc na foirne, ach an mbeadh aon bhaint aige sin leis? An bhfuil duine
dá chomhghleacaithe ag iarraidh an chraobh a thabhairt don fhoireann eile i
ndáiríre? Tá cuma aisteach ar an scéal, cinnte. Breabaireacht, caolaois, agus
b’fhéidir an bás féin: beidh an misneach ag teastáil ó Dhara leis an mbáire seo
a shábháil.
14. Deireadh Seachtaine Craiceáilte* Roddy Doyle New Island
Is dlúthchairde iad Daithí, Páid agus Ben ó bhí siad ina bpáistí.
Déanann siad gach aon rud le chéile, agus is breá leo uile cumann
peile Learphoill. Agus iad ar turas leis an bhfoireann is fearr leo
a fheiceáil, ólann siad barraíocht roimh an gcluiche. Éiríonn Daithí
agus Páid gnóthach ag bréagadh beirt chailíní áitiúla. Go tobann tá sé in am
dóibh dul go hAnfield. Ach cá bhfuil Ben? Aistriúchán ón mBéarla.
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15. Mistéirí Móra Séamas Ó Maitiú An Gúm
Leabhar neamhfhicsean le cur síos ar chuid de na scéalta nár míníodh
riamh mar shampla Mallacht Thútancamóin, Atlantas, El Dorado, Jack
the Ripper agus cinn eile nach iad. Cuirfidh na scéalta drithlíní le do
dhroim!
16. Is Mise David** Anne Holm CCEA**
Éalaíonn David as sluachampa géibhinn agus teitheann sé trasna na
hEorpa. Tá sé leis féin go huile agus go hiomlán – cén duine a mbeadh muinín aige
as nó aistí? Cad é a bheidh ag fanacht leis sa bhaile? Bíonn a fhios aige i dtólamh
gur féidir go mbéarfaidh siad air… Ar na leabhair is fearr do pháistí san fhichiú haois
de réir vóta i mBronntaí Mílaoise Keith Barker.
17. Pianó Mhín na bPréachán* Cathal Ó Searcaigh Cló Iar-Chonnacht
Máthair shingil óg í Mags, le mac deich mbliana d’aois Danny, iad beirt
ina gcónaí le máthair Mhags, Nancy, i mbaile beag Mhín na bPréachán.
Tá Danny meidhreach, croíúil, gealgháireach, agus baineann Nancy a
sáith taitnimh as an saol. Ach tá Mags dorcha, gruama, fiú confach. Agus tá imní ag
teacht ar Nancy agus ar Danny fúithi. Lá amháin feiceann siad go bhfuil pianó ar
díol. B’fhéidir go dtaitneodh ceol an phianó le Mags, agus go gcuirfeadh sé ag gáire
arís í. Ach tá a cuid cuimhní féin ag Mags ar cheol agus ar cheol pianó go háirithe.
Gaeilge shaibhir.
18. Seo Linn go Tóiceó Iarla Mac Aodha Bhuí

Comhar Teo

Tá Diarmuid agus Niamh ar a mbealach go Tóiceo chun bualadh leis an tionsclóir
mór Takamoto a bhí le duais a bhronnadh orthu as ucht a charr sárluachmhar a
fháil ar ais dó. Ní raibh ar chumas a dtuismitheoirí ná a ndeartháir mór Séamas dul
leo, rud a chuir lúcháir ar Niamh agus Diarmuid. Dá mbeadh fhios ag a tuismitheoirí
treallchogaithe a bheith amuigh ansin, agus iad ag beartú an t-eitleán a fhuadach
is cinnte nach ligfidís dóibh imeacht. Ach is beirt seiftiúla iad Niamh agus Diarmuid
agus éiríonn leo an lámh in uachtar a fháil ar na fuadaitheoirí.
19. An Uaigh Laoise Ní Chléirigh Leabhair COMHAR
“Uaigheanna na mbochtán a tugadh orthu. I gceann de na huaigheanna
siúd, í dearmadta ag chuile dhuine, tá cailín sé bliana déag d’aois, í
fós ag streachailt léi…” Pléascann tinte ealaíne go hard sa spéir os a
cionn agus í ag éalú. Fórsa láidir éigin a tharraingíonn í chuig Lios na nÓg, teach
mór galánta ar bharr an chnoic. An bhféadfaí go bhfuil cumhacht aduain ag an
bhfuinseog mhistéireach atá sa chúlghairdín? Suite ar chósta thoir na hÉireann is
scéal dorcha é seo faoi dhúnmharú, sceitheadh agus domhan diamhair atá ann
in Éirinn an lae inniu i ngan fhios d’éinne. Ní féidir leis an gcailín cróga seo aon
nóiméad a chur amú agus í ag iarraidh iad siúd atá i mbaol a thabhairt slán.
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20. An Seomra Tobac* Julie Parsons New Island
I Seomra Tobac sa Roinn Sláinte agus Leasa Sóisialaigh, a thosaíonn
an rud ar fad. Tá Eoin pósta ar Aoife, agus tá pósadh sona acu de
réir cosúlachtaí. Casann Aisling ar Eoin ansin sa Seomra Tobac.
Ach bíonn contúirt ann sna toitíní, agus ní fada go dtiteann Eoin i
ngrá le hAisling, agus go n-airíonn Aoife go bhfuil a pósadh i gcontúirt. Ní go
réidh a scaoilfidh Aoife le haon rud áfach, agus cinneann sí ar throid a chur
suas. Cé aige a mbeidh an bua? Cad í an duais? Aistriúchán ón
mBéarla.
21. Rúin Patricia Scanlan New Island
Ní féidir le Cáit glacadh le dífhostaíocht a fir chéile. Tá sí féin
agus Liam ag stracadh leis an saol chun na billí a íoc. Níl go leor
airgid acu do bhronntanais na Nollag dá gcuid leanaí. Agus ní
chabhraíonn comharsa maíteach leis an scéal ach an oiread. Ansin cuireann
Carmel, seanchara le Cáit, glao uirthi á rá go mbeidh sí ag teacht ar cuairt go
luath. Tá Carmel galánta agus saibhir – tá an chuma ar an scéal go bhfuil gach
rud aici. Cad a dhéanfaidh Cáit? Níor inis sí do Carmel go raibh Liam as obair
agus tá sí róbhródúil a admháil go bhfuil siad i gcruachás. Ach tá rúin dá cuid
féin ag Carmel. Aistriúchán ón mBéarla.
22. Míle Murdar!* Mícheál Ó Ruairc Comhar
Maidin amháin i lár an gheimhridh, faigheann Labhrás Ó Baoill glao teileafóin
nach raibh sé ag súil leis. Deir rúnaí an chomhlachta, Míle Murdar! leis gur
cheannaigh duine éigin ticéad dó le haghaidh deireadh seachtaine mistéire in
Óstán an Droichid Bhig i mBaile an tSléibhe. Cé nach dtuigeann Labhrás ag an
am é, beidh tionchar ollmhór ag an deireadh seachtaine seo air agus athróidh
sé cúrsaí a shaoil go deo. Scríofa i nGaeilge shimplí, shoiléir, tá an leabhar seo
dírithe ar dhaoine fásta; moltar do mhúinteoirí é a léamh sula molann siad dá
rang é.
23. Na Donnghailigh Dhubha Brian Ó Baoill Coiscéim
Is úrscéal staire don fhoghlaimeoir fásta é seo agus é bunaithe ar
fhíoreachtraí a tharla do dhaoine a chuaigh ar imirce as Tiobraid
Árann go hOntario sa naoú haois déag. Téann na Donnghailigh ann
le héalú ó mhí-ádh na hÉireann agus mar go bhfuil neart talaimh ar
fáil ann. Is gearr go mbuaileann fadhbanna eile leo ina mbaile nua, agus tá
toradh marfach orthu…
24. Lastall den Scáthán agus a bhFuair Éilís ann Roimpi
Lewis Carroll Coiscéim/Evertype
Aistriúchán ar Behind the Looking Glass le Lewis Carroll.
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25. Dún an Airgid Éilís Ní Dhuibhne Cois Life
Is aoibhinn an áit é Dún an Airgid – baile nua foirfe agus daoine
deasa lonnaithe ann. Útóipe nua-aoiseach. Ach lá amháin téann an
leabharlannaí Laoise Ní Bhroin ar iarraidh. Tá an Cigire Máirtín Ó
Flaithearta cinnte go bhfuil sí marbh. Ansin tagann fianaise eile chun
solais. An bhfuil dúnmharfóir srathach i gceist? Céard a bhí faoi cheilt ag Laoise?
Nochtann Éilís Ní Dhuibhne ealaín agus rachmas sa chúlra – agus an nathair nimhe
i bhfolach i bParthas.
26. Dordán Eilís Ní Dhuibhne Cois Life
Tá Natasha gnóthach ag ullmhú don Ardteist agus ag staidéar go dian,
í féin agus a dlúthchairde, Ailbhe agus Mollaí. Ach tá dúshlán níos mó
ná scrúdú i ndán do Natasha, sa bhaile nuair a thosaíonn a máthair ag
briseadh na ngréithre agus nuair a bhailíonn a hathair leis i lár na hoíche. Agus tá a
chuid fadhbanna féin ag a deartháir, Craobh.
27. Tá Jesus agus Billy ag imeacht go Barcelona*
Deirdre Purcell New Island
Buachaill sé bliana déag d’aois é Billy, a bhfuil gnáthchuma air agus a
bhfuil cónaí air ar ghnátheastát i dtuaisceart chathair Bhaile Átha Cliath.
Ar an taobh eile den scéal, buachaill dathúil é Jesus le béasa ilchríochacha. Is
ón gceantar is galánta i mBarcelona é. Tagann sé ar turas ón Spáinn chun cónaí
le teaghlach Bhilly ar feadh trí seachtaine samhradh amháin. Rachaidh Billy ar
ais le Jesus ar cuairt ar Bharcelona. Ach, níor cheart d’aon duine pleananna a
dhéanamh… Aistriúchán ón mBéarla.
28. Na Tógálaithe Maeve Binchy New Island
Cónaíonn Nan léi féin ag Uimhir 14 Bóthar na gCastán. Tá tógálaithe
le teacht chun obair a dhéanamh ar an teach folamh béal dorais, tá
a thuairim féin ag gach duine fúthu. Dar le triúr páistí fásta Nan nach
bhfaighidh sí nóiméad síochána. Ach nuair a stopann veain lonrach Derek Doyle
taobh amuigh d’Uimhir 12, tá sceitimíní ar Nan. Agus nuair a iarrann an tógálaí
dóighiúil ar Nan mistéir a fhuascailt, an mhistéir a bhaineann le himeacht na
ndaoine a chónaigh ann roimhe, fásann cairdeas speisialta eatarthu. Ach mar a
fhaigheann siad amach go luath, ní mar a shíltear a bhítear. Agus deacrachtaí
clainne agus forbróirí maoine mí-ionraice ag fanacht leo, tá cúrsaí ar tí éirí anchasta… Aistriúchán ón mBéarla.
29. Canary Wharf** Orna Ní Choileáin Cois Life
Eachtraí lonnaithe i gceartlár shaol na stocbhrócaerachta, an airgeadais
agus na teicneolaíochta, agus nochtar an nádúr daonna i stiúideo
teilifíse na réaltachta beo. Greann dorcha bearrtha ag baint le mórán
díobh. Gaeilge shimplí, shoiléir.
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30. Teifeach Pól Ó Muirí Comhar Teoranta
Is bean óg as an Bhoisnia í Marika a bhí ina cónaí lena hiníon i mbaile beag
faoin tuath in Éirinn. Cén fáth a raibh ar Mharika teitheadh óna tír féin? Conas
a thaistil sí go hÉirinn? Cad a tharla di nuair a bhain sí Éire amach? Tá freagraí
na gceisteanna sin ar fáil san úrscéal gairid seo. Gluais ag bun na leathanach.
31. Mise Mé Féin Siobhán Ní Shúilleabháin Cló Iar-Chonnacht
Cheap Aodh nuair a fuair sé torthaí maithe i scrúdú na hArdteiste go mbeadh
gach ní ar a thoil aige feasta ina shaol. Ach a mhalairt a tharla. Ní raibh a
athair róshásta leis an gcúrsa staidéir a roghnaigh sé. Taobh istigh de thrí
seachtaine bhí Aodh i dtrioblóid – é gafa ag na gardaí agus faoi ghlas i gcillín
salach dorcha…
32. Gearrscéalta an Phiarsaigh Pádraig Mac Piarais EdCo
Scéalta a léiríonn saol na Gaeltachta mar a chonacthas don
Phiarsach é. Saibhreas agus áilleacht teanga chomh maith le
soineantacht na hóige le sonrú sna scéalta seo.
33. Nach Ait an Scéal É! Gabriel Rosenstock An Gúm
Fíorscéalta suimiúla faoi dhaoine agus eachtraí nach bhfuil míniú
iomlán le fáil orthu. Taitneamhach do léitheoirí de gach aois.
34. An Foghlaimeoir Fásta* Alan Desmond Comhar Teoranta
Tá cinneadh déanta ag Biddy Uí Laoghaire freastal ar rang Gaeilge. Is cinneadh
cróga é mar tá Biddy caoga bliain d’aois agus is beag scolaíocht a fuair sí. Is
léir áfach, go bhfuil an cinneadh seo chun athrú mór a dhéanamh ar a saol.
Scéal don fhoghlaimeoir fásta, ach é oiriúnach do dhéagóirí.
35. Gluaiseacht* Alan Titley An Gúm
Scéal coscrach 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 bhfuil an t-uafás agus an daonnacht taobh le taobh ann agus a
théann go croí cheist na hinimirce nua-aimseartha. Scríofa i nGaeilge shimplí,
shoiléir, tá téamaí ann atá dúshlánach do dhéagóirí.
36. Oileán an Órchiste R. L. Stevenson Leabhar Breac
Aistriúchán agus oiriúnú ar Treasure Island. Scéal scleondrach
atmaisféarach é seo faoi fhoghlaithe mara ar an bhfarraige mhór,
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faoi mhapa órchiste agus faoi Jim Hawkins, buachaill sna déaga a chuireann chun
farraige agus é meallta ag draíocht an bhithiúnaigh Long John Silver. Gaeilge
shimplí, shaibhir, tá an bhéim ar imeachtaí maíteacha, gaisciúla an scéil. Oiriúnach
go speisialta do bhuachaillí, ach suimiúil d’éinne a chuireann suim sna foghlaithe
mara, nó sna scannáin Pirates of the Carribean.
37. Réics Carló ar Oileán Mhanann Cathal Ó Sandair An Gúm
Ar saoire ar Oileán Mhanann a bhí Réics Carló, a iníon Fionnuala agus
an Ruarach nuair a tharla dúnmharú. Ach nuair a chonacthas do Réics
go raibh baint ag a shean-namhaid Randa Dal leis an gcoir, chaith
sé an tsaoire i leataobh agus chuaigh i mbun oibre. Ní gá a rá gur chluiche géar
dainséarach a imríodh eatarthu! Agus mar bharr ar an donas bhí an t-anbhás ag
bagairt ar Fhionnuala. Gaeilge shaibhir, a chuideoidh go mór le daltaí feabhas a
chur ar a gcuid Gaeilge féin.
38. An Mianadóir Jackie Mac Donncha Cló Iar-Chonnacht
Tagann fear abhaile go hÉirinn tar éis a shaol ar fad beagnach a
bheith caite aige i Montana Mheiriceá. Ó tharla gur imigh sé óna bhaile
dúchais go han-óg, níl aithne ag aon duine air anois, ná aigesean orthu.
Is strainséir é agus é faoi amhras ag a chomharsana. Buachaill beag as an áit an
t-aon duine a dhéanann caidreamh leis. Is caidreamh rúnda é. Ní bhíonn an fear
ach cúpla seachtain sa mbaile nuar a théann an buachaill ar iarraidh.
39. Capall Cogaidh Michael Morpurgo An tÁisaonad
“Chonaic mé na saighdiúirí liatha a bhí chun tosaigh orainn ag ardú a gcuid raidhfilí
agus chuala mé pléascadh an mheaisínghunna ag fógairt an bháis...” Is scéal
cumhachtach é seo faoin dlúthchairdeas is dílse le linn an chogaidh is measa.
Insíonn an capall a scéal, faoin tréimhse sa chogadh, agus faoin
tsíocháin.
40. An Fuadach R. L. Stevenson Leabhar Breac
Leagan Gaeilge de Kidnapped. Albanach óg é David, a ndíolann a
uncail é le bheith ag obair mar sclábhaí i Meiriceá. Oiriúnach go háirithe
do bhuachaillí.
41. Séanna

Peadar Ua Laoghaire

Cois Life

Gréasaí tuaithe é Séanna a dhéanann margadh leis an bhFear Dubh. Ní cheannóidh
a bhfuil d’airgead ón bhFear Dubh aige suaimhneas aigne dó. Tá trí bliana déag
aige sula dtagann an Fear Dubh ar ais chun Séanna a thabhairt leis. Ach tá cúnamh
ag Séanna nach bhfuil an Fear Dubh ag coinne leis. Leagan nua ó Chaoilfhionn Nic
Pháidín, dírithe ar ghnáthléitheoirí idir óg agus aibí, agus ar fhoghlaimeoirí Gaeilge
den uile chineál.
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42. Bóthar na Rós

Orna Ní Choileáin

LeabhairCOMHAR

Is iomaí uair sa saol nach dtéann rudaí de réir mar a bhíonn beartaithe.
Nuair a chuirtear Cillian ó dhoras ón gcéad lá agus é ar tí tabhairt faoi chúrsa
bhreisoideachais, bíonn dianbheartas le déanamh aige. Tá sé ar bheagán
airgid agus é gan dídean. Tá cinntí le déanamh. Cá fhad ar féidir leis an scéal a
choimeád faoi rún sula ndéantar ceap magaidh de os comhair cách?

Ardleibhéal – Bliain 5 – 6 i nGaelcholáistí

1. Taibhsí an Locha Antain Mac Lochlainn Cló Iar-Chonnacht
Tar éis dó teacht slán as drochthimpiste cairr, éiríonn John Grayling, fear
gnó agus milliúnaí, as a chuid oibre lena scíth a ligean ina sheanteach
mór faoin tuath. Ach ní fada go gcloiseann sé fuaimeanna aisteacha
agus go bhfeiceann sé radharcanna níos aistí fós, i lár na hoíche agus
i lár an lae. Cé hí “An Bhean Ghlas” sa phortráid úd ar an mballa? Agus cé hé
“An Bráthair Bán”? Agus cén teachtaireacht atá acu dó? Le cabhair óna dheirfiúr,
Jackie, agus a cara siúd Brenda, scoláirí beirt, nochtann siad rún scanrúil Theach
an Locha.
2. Sarah Eile Aled Islwyn Cló Iar-Chonnacht
Scéal dúshlánach faoi chailín 16 bliana a bhfuil anoireicse uirthi, agus
fadhbanna eile. Bunleagan scríofa i mBreatnais. Ba chóir don mhúinteoir
é seo a léamh ina iomláine sula moltar don rang é.
3. Aileach Jackie Mac Donncha Cló Iar-Chonnacht
I dtríochaidí an chéid seo caite cuirtear cailín óg anonn go Meiriceá.
Gníomh comhcheilge idir a hathair, a máthair agus an sagart paróiste, in
aghaidh a tola, as í a bheith ag súil le páiste agus gan í a bheith pósta.
Tugann an nóibhille seo léargas grinn, atruach ar shaol na hÉireann ag
an am, agus insíonn scéal na mná óige seo scéal na sluaite ban eile ar dhíbir an
náire thar loch amach iad.
4. Harry Potter agus an tÓrchloch JK Rowling
Aistriúchán go Gaeilge den bhunleagan de Harry Potter and the
Philosopher’s Stone.		
5. Anne Frank Dialann Chailín Óig** Anne Frank CCEA
Leagan Gaeilge den scéal cáiliúil. Dúshlánach go maith do dhéagóirí. Ar fáil mar
ríomhleabhar, saor in aisce.
6. Dún an Airgid Éilís Ní Dhuibhne Cois Life
Is aoibhinn an áit é Dún an Airgid – baile nua foirfe agus daoine
deasa lonnaithe ann. Útóipe nua-aoiseach. Ach lá amháin téann an
leabharlannaí Laoise Ní Bhroin ar iarraidh. Tá an Cigire Máirtín Ó
Flaithearta cinnte go bhfuil sí marbh. Ansin tagann fianaise eile chun solais. An
bhfuil dúnmharfóir srathach i gceist? Céard a bhí faoi cheilt ag Laoise?
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7. Bróga Johnny Thomáis* Jackie Mac Donncha Cló IarChonnacht
Cnuasach gearrscéalta deascríofa, a phléann an domhan ina
maireann muid; grá agus briseadh croí, dul in aois, saothrú an tsaoil
– téamaí uilíocha an tsaoil curtha inár láthair go liriciúil, tuisceanach, íogair.
Moltar don mhúinteoir gach scéal a léamh sula molann siad don rang é.
8. An Geall Liam Mac Uistín Cló Iar-Chonnacht
Nuair a bhain Com Ó Sé €5 mhilliún euro sa Lotó shíl sé nach
mbeadh air lá oibre a dhéanamh go deo arís. Ach bliain ina dhiaidh
sin, d’éirigh sé an-tinn…Deir an dochtúir leis go bhfaighidh sé bás
mura n-athraíonn sé béasa. Cuireann Colm geall leis an dochtúir gur
féidir leis maireachtáil ar feadh 6 mhí gan euro d’airgead an Lotó a chaitheamh.
Sin mar a tharla é fágtha ar thaobh an bhóthair gan ach €100 ina phóca. Téann
sé ó phost go post – ag díol folúsghlantóirí, ag obair i mbeár; bíonn mná á
mhealladh, fir á bhualadh. Crá croí.
9. Idir Dhá Chomhairle Frainc Ó Murchadha An Gúm
Maidin Domhnaigh, an 9ú Meitheamh sa bhliain 1985, d’imigh Bearnaí Ó
Maoilearcaigh, baitsiléir meánaosta ó iarthar Chorcaí, gan tásc gan tuairisc. Ar
a bhealach go Corcaigh a bhí sé an mhaidin áirithe sin le bheith ina athair baistí
ag mac dearthár dó. Tar éis cúpla lá thángthas ar a charr go slán sábháilte
i seanchoiréal tuairim is trí mhíle ó Ros Ó gCairbre. Ach cad a d’imigh ar
Bhearnaí féin? Ní raibh a rian le fáil. Úrscéal fantaisíochta.
10. Mo Chroí san Afraic Victor Mora An Gúm
Úrscéal neamhghnách é seo le haghaidh déagóirí ón mbunsaothar
Atalóinise. Scéal bleachtaireachta, eachtraíochta agus grá in
éineacht agus é suite i gcroílár na hAfraice. Idir laochra, ropairí agus
bhithiúnaigh páirteach ann agus díothú na ngoraillí móra mar chúlra
leis. Gluais ar fáil ag bun na leathanach.
11. Cara go Brách Maidhc Dainín Ó Sé Coiscéim
Ba mhífhortúnach an gearrchaile a cuireadh go dtí ceann de
Magdelene Laundries na hÉireann i rith an chéid seo caite. Bhí
bráca roimpi gan amhras agus cruálacht dhiamhar. Éiríonn leis an
údar fírinne choscrach an scéil seo a shníomh go paiteanta le scéal rómánsach
tragóideach ar chuma a rachaidh i bhfeidhm go mór ar an léitheoir. Gaeilge
chanúnach Chiarraí.
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12. Go dtí an Lá Bán Údair éagsúla Éabhlóid
Súil ghéar ar an saol. Oiriúnach do na daltaí is sine de bharr an ábhair a phléitear
sna scéalta.
13. An Teachta Dála agus Scéalta eile Brighid Uí Mhonacháin Coiscéim
Súil ghéar ar an saol. Oiriúnach do na daltaí is sine de bharr an ábhair
a phléitear sna scéalta.
15. Cúpla Focal Anna Heussaff Cois Life
Daoine fásta ag foghlaim Gaeilge i rang oíche, agus na heachtraí a
bhaineann leo.
16. Greim an Fhir Bháite Dónal Murray Coiscéim
Níl ach greim an fhir bháite ag an gCigire-Bhleachtaire Feargus Ó
Crualaoich ar an mbeatha. Thíos faoi, tá an fharraige mharfach, agus
ní fada a bheidh sé in ann greim a choinneáil ar an gcarraig seo…Scéal
bleachtaireachta, dea-scríofa, oiriúnach go háirithe do bhuachaillí.
17. Dumhach Thrá* Brian Ó Baoill Coiscéim
Níl an t-ádh ar Úna maidir leis na fir. Le Gaeilge atá sí ag caitheamh a
cuid ama anois, ag foghlaim na teanga agus ag eagrú feachtais ar a
son. Ach taitníonn an fear nua seo, Peadar, léi. Níl an t-eolas ar fad aici
faoi Pheadar, áfach. Tá fadhbanna gnó aige, fadhbanna airgid, agus fadhbanna
pósta freisin. Tá daoine áirithe ag iarraidh é a tharraingt isteach ina gcuid oibre féin
arís: airgead salach, drugaí, dúnmharú…
18. Deireadh Seachtaine Craiceáilte* Roddy Doyle

New Island

Ba dhlúthchairde iad Daithí, Páid agus Ben ó bhí siad ina bpáistí.
Déanann siad gach aon rud le chéile, agus is breá leo uile cumann peile
Learphoill. Agus iad ar turas leis an bhfoireann is fearr leo a fheiceáil,
ólann siad barraíocht roimh an gcluiche. Éiríonn Daithí agus Páid gnóthach ag
bréagadh beirt chailín áitiúla. Go tobann tá sé in am dóibh dul go hAnfield. Ach cá
bhfuil Bén?
19. A Thig ná Tit Orm Maidhc Dainín Ó Sé CJ Fallon
Cur síos ar óige an údair i nGaeltacht Chiarraí sna daicheadaí agus
sna caogaidí den chéad seo caite, agus ar a shaol oibre agus caithimh
aimsire ó shin, sa bhaile agus i gcéin. Seolann an t-údar muid gan
méanfach, gan tuirsiú ó eachtra go heachtra, seal in Éirinn i bpobal beag mionteanga
ar leithinis chúng, seal eile i gcathracha móra an Bhéarla mar gastarbeiter, ach an
daonnacht agus an greann ag dathú an tsaoil cibé áit a bhfuil sé.
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20. Cíocras* Pádraig Standún Cló Iar-Chonnacht
Úrscéal a thugann léargas ar shaol an tsagairt. Téann sagart ar stailc
ocrais mar agóid i gcoinne riail na haontumha. Scéal a chuireann an
léitheoir ag smaoineamh faoi na dúshláin a bhaineann le saol an
tsagairt, agus faoi na rialacha a bhaineann leis an eaglais Chaitliceach.
21. Cith is Dealán Séamus Ó Grianna Cló Mercier
Bailiúchán seanscéalta lonnaithe sa Ghaeltacht i dTír Chonaill.
Gaeilge shaibhir.
22. Teach na gColúr A Ní Leidhin/L Mac Amhlaigh Comhar Teo
Mac léinn ollscoile í Iryna, ón bPolainn, atá anseo in Éirinn chun
staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge. Tar éis di roinnt deacrachtaí a
shárú tagann sí ar eolas faoi mhuintir a máthar, eolas a athróidh a
saol. Gaeilge shimplí agus tá míniú ar fhocail agus nathanna cainte
ag bun na leathanach.
23. Coinnigh do Mhisneach Sioned Wynn Jones Cló Iar-Chonnacht
Máire agus Aoife – beirt atá éagsúil lena chéile. Máire beo bocht
agus saol na bhfuíoll ag Aoife. Mealladh na bhfear i Máire agus gan
aon mheas ag Aoife uirthi féin. Ach tá an bua céanna acu beirt: an
snámh! Le linn shaoire an tsamhraidh tosaíonn siad ag traenáil le
chéile agus súil acu go gceapfar ar fhoireann na hÉireann iad. Sin é an t-am a
dtuigeann siad uaigneas a bheith ar an duine eile. Scéal bríomhar a bhfuil idir
iontas agus uafás ann. An gcoinneoidh siad a misneach nó an gclisfidh orthu?
Aistriúchán ón mBreatnais.
24. Sách Sean Údair éagsúla Cló Iar-Chonnacht
Gearrscéalta do dhéagóirí. Bunleagan scríofa i mBreatnais. Cuid
de na scéalta oiriúnach do dhéagóirí níos óige. Gaeilge shimplí,
shoiléir.
25. An Gnáthrud* Deirdre Ní Ghrianna Coiscéim
Scríbhneoireacht den chéad scoth, Gaeilge shaibhir, chruinn, agus tuiscint ar
an duine. Léiríonn Déirdre Ní Ghrianna eachtraí éagsúla an tsaoil ar bhealach
soiléir, domhain. Níl gach scéal sa chnuasach oiriúnach do dhaltaí.
26. Nuair a Stadann an Ceol Marie Whelton LeabhairCOMHAR
Suite in ollscoil, pléann an scéal seo ábhair oidí a bhfuil baint lárnach
ag an cheol lena saol. Pléitear deacrachtaí a saoil phearsanta
chomh maith.
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27. Tréigean na Cúise Iarla Mac Aodha Bhuí Comhar Teo
Tá Liam bródúil as a phost mar phíolóta in aerfhórsa nua an Aontais.
Ach titeann eachtraí amach agus castar daoine air a chothaíonn an
t-amhras ann. Scliúchas ar shráideanna Bharcelona, rás mídhleathach
carranna ar an rúidbhealach, comhrac san aer. B’fhéidir go bhfuil sé in
am dó a dhílseacht a athrú…
28. Sorcha sa Ghailearaí Catherine Foley Comhar Teo
Tagann an bleachtaire Dúitseach, Hans, go Baile Átha Cliath ar thóir
pictiúir atá ar iarraidh. Éiríonn sé ceanúil ar Shorcha atá ag obair
i nGailearaí na Cathrach. An bhféadfadh sí bheith ag cabhrú leis na
gadaithe? Ní chreideann sé go bhfuil. Ach an gcuirfidh Sorcha muinín ann? An
dtuigfidh sí go deo gur cladhaire é Daithí, stiúrthóir an ghailearaí?
29. Trioblóid Colmán Ó Drisceoil Comhar Teoranta
Moltar don mhúinteoir an leabhar seo a léamh sula molann siad don
rang é. Tá ceathrar striapach marbh. Droch-hearóin ba chúis lena
mbás. Tá an Garda, Carla de Lóndra ag iarraidh teacht ar na mangairí
drugaí a thug dóibh é. Ach tá a hiníon Bronagh i dtrioblóid ar scoil agus is beag
am atá ag a máthair le caitheamh léi. “Bíodh an diabhal agatsa agus ag do phost
tábhachtach,” arsa Brónagh agus fuath ina glór. “Ní haon ionadh gur fhág Daidí.
Faraor nár thóg sé mise leis.”
30. An Cailín Rua Catherine Foley Comhar Teoranta
“Téigh chun farraige agus bean rua ar bord agus beidh mí-ádh ort”.
Chreid Cathal an seanphiseog agus ní mó ná sásta a bhí sé a fháil
amach go raibh Saeidí, lena gruaig rua, ar bord a bháid. An oíche sin
cuireadh bean torrach ón Albáin ar bord agus bhí ar Chathal fios a chur ar an
tSeirbhís Tarrthála chun an bhean a thabhairt go dtí an t-ospidéal. Nuair a bhain
sé féin an cuan amach ghabh na gardaí é as teifeach mí-dhleathach a
thabhairt isteach sa tír. Scéal eachtraíochta agus grá i nGaeilge shimplí.
31. Gaeilge agus Grá Alan Desmond Comhar Teoranta
Ba mhór an t-athrú a tháinig ar shaol Bhiddy Uí Laoghaire ó thosaigh
sí ag freastal ar rang Gaeilge. Casadh cairde nua uirthi, ina measc fear
céile nua. Ach nó mó ná sásta atá Biddy le múinteoir an rang Gaeilge.
Tá cloiste aici gur buachaill báire é agus an clú air as cailíní óga a chur ar strae.
32. An Gaeilgeoir Grámhar* Alan Desmond Comhar Teoranta
Tá Biddy ina seanmháthair anois, tá sí pósta don dara huair agus tá
roinnt mhaith Gaeilge foghlamtha aici. Ach tá athruithe eile i ndán di.
Tagann an mac is sine léi, Eoin, abhaile ón Astráil agus fear eile ina
theannta. Ach cén sórt gaoil atá eatarthu?
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33. Crúba na Cinniúna Áine Uí Fhoghlú Coiscéim
Is múinteoir óg í Siobhán atá ag éirí bréan dá post. Oíche amháin
agus í ag tiomáint abhaile ar bhóthar tuaithe tarlaíonn eachtra
uafáis di a chuireann athrú go deo ar a saol. Sa scéal bríomhar,
beoga seo tá fuadaitheoirí, drongadóirí drugaí, grá, eagla, fuath
agus foréigean…léigh leat!
34. Uisce Faoi Thalamh* Áine Uí Fhoghlú Coiscéim
Is saor-iriseoir í Ailí atá ag tabhairt turas chun na Breataine Bige do
shochraid a carad. Agus í ar an mbád ó Ros Láir cuirtear sceon ar
na paisinéirí nuair a léimeann fear sa bhfarraige. Ach cé hé an fear
seo? Agus cad is cúis leis an ngníomh uafásach a dhein sé? Diaidh ar ndiaidh
nochtann Ailí agus a seanchara Colm eachtraí iontais agus uafáis i scéal atá
lán de chontúirtí, de theannas is d’uisce faoi thalamh.
35. Sciorrann an tAm Orna Ní Choileáin Cois Life
Cnuasach gearrscéalta do dhaoine fásta, ach go bhfuil cuid mhaith
acu oiriúnach do dhéagóirí. Ní gnáthdhomhan é seo, domhan Orna
Ní Choileáin. Maireann carachtair na scéalta seo sa chlapsholas
idir dhá shaol agus uaireanta is priaclach an saol é sin! Gaeilge shimplí, téamaí
eachtrúla, ábhar nua-aimseartha.
36. Cluain Soineantachta* Ré Ó Laighléis Comhar
Séimhe, saontacht agus soineantacht na hóige faoi aon chlúdach
anseo leis an truailliú a dhéantar ar na tréithe sin de réir mar a
théann an duine in aois. Sa chnuasach seo roptar sinn arís agus
arís eile as saol draíochta neamhurchóideach an pháiste agus dingtear sinn
isteach i saol corraitheach an duine fhásta, saol a léirítear go minic dúinn a
bheith cruálach gránna millteach. Tá idir gháire agus ghruaim, idir ghrá agus
ghráin, idir thrócaire agus thromaíocht tríd síos i gcarachtair an tsaothair
mhothálaigh seo.
37. Go mBeinnse Choíche Saor

Máire Dinny Wren Éabhlóid

Scéalta faoi mhná láidre a mbíonn orthu streachailt in éadan a
ndíchumhachtaithe i saol nach bhfuil i gcónaí ceart ná cóir. Tá
uaillmhian na saoirse le feiceáil ins na mná atá sna scéalta seo;
tallanna dochloíte na beatha a thugann orthu troid ar son a saoirse agus a
neamhspleáchais. Foréigean, fealladh, dealús, imirce; tá sin go léir sna scéalta
agus gach scéal tiomáinte ag tuiscint ghéar ar an daonnacht agus ar an ghrá
atá i gcroílár gach carachtair. Scéalta curtha i láthair i nguth fileata a thugann le
fios go bhfuil i gcónaí níos mó ag tarlú ná mar a tchítear ar an chéad amharc.
Canúint Thír Chonaill.
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38. Buille Marfach

Anna Heussaff

Cló Iar-Chonnacht

Bean sínte ar bhóithrín uaigneach istoíche. An tráthnóna dár gcionn,
déantar ionsaí as an nua; ní fada eile go bhfaightear corpán. An raibh
lámh ag duine de mhuintir na háite sa dúnmharú? Nó cé acu de na
cuairteoirí atá ag ceilt na fírinne? Agus cén tábhacht leis na rúndiamhra – cuid acu
atá fíorghránna – a nochtar diaidh ar ndiaidh? Ar chúis an-phearsanta atá a cuid
freagraí féin á lorg ag Aoife – agus éiríonn idir í agus an Garda Réamonn Seoighe,
atá ar a mhíle dícheall a chumas bleachtaireachta a chruthú. Ach ní hiad siúd
amháin a théann i gcontúirt a mbáis agus an tóir ag druidim chun buaice.
39. Coolbáire

Pádraig Standún CIC

Ocht mbliana déag d’aois atá Lorcán Ó Tuathail, imreoir gairmiúil sacair
de bhunadh na hÉireann atá ag cur faoi sa Spáinn ó bhí sé an-óg. Cúl
báire cumasach é, a bhíonn ag imirt ar cheann d’fhoirne sóisearacha
FC Barcelona. Nuair a fhaigheann sé an deis imirt ar fhoireann na sinsear, tá sé ar
mhuin na muice. Ach is é an chúis gur bhog sé go dtí an Spáinn an chéad lá riamh
ná go raibh baint ag a athair le cúrsaí coiriúlachta agus drugaí. Agus tá a chuid
deartháireacha seisean, coirpigh cheart chruthanta, ag cur an-suim in Lorcán óg
agus na deiseanna cearrbhachais a bheidh ann amach anseo chun airgead mór a
thuilleamh óna nia óg a bheith ag imirt sacar gairmiúil in La Liga...
40. Doras Fuinneog Scuab Seán Mac Mathúna Leabhar Breac
Buachaill agus cailín sna déaga ar a gcamchuairt trí shráideanna fuara
Bhaile Átha Cliath. Doras an t-ainm atá ar an mbuachaill, Fuinneog atá
ar an gcailín. Cuireann siad aithne ar mhadra, Scuab. Tá an triúr acu ar
a dteitheadh ó ghardaí, ó shagairt agus ó dhaoine fásta. Ó dheas leo amach trí na
páirceanna ar bhóithre beaga tuaithe, agus iad sa tóir ar rud nach bhfuil acu: baile.
41. Ecstasy agus Scéalta Eile*

Ré Ó Laighléis Cló Mhaigh Eo

Ardú, titim, dul faoi agus aiséirí an spioraid dhaonna is bunús don
chnuasach ceannródach seo sa déaglitríocht. An cúlbhrat sóisialta is
canbhás don Laighléiseach agus mórfhadhbanna an déagóra i saol
an lae inniu á gcíoradh go dána íogair máistriúil aige. Drugaí, SEIF,
dífhostaíocht agus araile – imeallú den uile chineál – á ríomh aige. Gníomhaíochtaí
léitheoireachta do dhaltaí ar fáil ar www.ceacht.ie
42. Cathair an Tíogair Feargal Ó Dubhghaill LeabhairCOMHAR
Is leannáin iad Murchadh agus Denise a théann ar saoire go Béising,
Cathair an Tíogair. Agus iad ann, tagann laigí sa chumarsáid agus sa
chaidreamh chun cinn, agus caithfidh siad aghaidh a thabhairt orthu.
Agus cén bhaint atá ag Gearóid, Éireannach atá ag obair san Ambasáid in Béising,
leis an scéal? Gaeilge shimplí go leor, scéal taitneamhach do dhéagóirí.
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43. Ó Chósta go Cósta

Frank Reidy Cló Iar-Chonnacht

Sa bhliain 1994 cuireadh Ceannfort airm Frank Reidy go dtí oirthear
na hAfraice ina bhall de mhór-iarracht idirnáisiúnta na Náisiún
Aontaithe chun déileáil leis na fadhbanna iomadúla a d’eascair as
an líon mór teifeach a d’fhág Ruanda tar éis an chinedhíothaithe. Sa leabhar
seo tugann an t-údar cuairt an athuair ar oirthear na hAfraice, ag súil go bhfeice
sé taobh eile den Afraic: Afraic an ghrá agus an gháire, Afraic na féile agus na
flaithiúlachta. Leabhar suimiúil, scríofa le Gaeilge measartha simplí.
44. Seal san Aetóip Frank Reidy Cló Iar-Chonnacht
Sa leabhar seo leanann Frank Reidy turas na hÁirce (na leaca
cloiche ar a raibh dlí Dé scríofa) ó Iarúsailéim go dtí an Aetóip.
Cíorann sé stair agus seanchas na hÁirce agus tagann sé ar thuiscint nua ar an
Áirc, ar a stádas agus an tábhacht a bhaineann léi san Aetóip. Tugtar léargas
nua anseo ar thír nach mbíonn luaite léi go minic ach ocras, anró agus bás.
Os a choinne sin léirítear gáire agus gliondar, aois agus uaisleacht, creideamh
agus cairdeas.
45. An Diabhal ar an Ól Micheál Ó Conghaile Cló Iar-Chonnacht
Athinsint ar scéalta béaloidis ón gCian-Oirthear atá sa leabhar seo,
ó thíortha i bhfad i gcéin, iad lomlán le ríthe agus banríonacha,
prionsaí agus banphrionsaí, daoine maithe agus drochdhaoine,
leisceoirí, simpleoirí, druncaeirí, déirceoirí, ainmhithe, saighdiúirí, spioraid,
aingle agus fiú an diabhal é féin. Bainfidh léitheoirí idir shean agus óg taitneamh
agus tairbhe as na scéalta gearra seo, lón anama agus spraoi ón Domhnan
Thoir.
46. An Bealach Cóir Pól Ó Muirí Comhar Teo
Athfhoilsiú ar na leabhair ‘Paloma’, ‘Dlíthe an Nádúir’ agus ‘Croí na Ceiste’ faoi
theideal nua. Leanann an tsraith saol Paloma Pettigrew agus í ag feidhmiú mar
gharda i mbaile beag Gaeltachta. Fad is atá sí lonnaithe ann, cuireann sí aghaidh
ar choirpeach cogaidh agus ar mhangaire drugaí, i measc slíomadóirí eile. Ach
le cabhair óna cairde, an máistir scoile Ó Dónaill agus Marika, teifeach as an
mBoisnia, is minic a bhíonn an lámh in uachtar ag Paloma orthu. Is i nGaeilge
shimplí atá na scéalta scríofa le míniú ar fhocail agus ar nathanna deacra.
47. Maistín

Peter Jan Rens Cló Iar-Chonnacht

Tá Willem-Jan deich mbliana go leith d’aois. Cuirtear cor ina shaol nuair a
shocraíonn sé nach maith leis an t-ainm Willem-Jan augs gur Maistín an t-ainm
a bheidh air feasta. Éalaíonn sé leis ón mbaile is tugann a aghaidh ar shoilse
mealltacha na gealchathrach. Cuireann sé eolas ar shaol urchóideach eile nuair
a bhuaileann sé le cailín sé bliana déag, Ine, ar striapach í, agus le fear siúil atá
tugtha don ól. Scéal faoi bhuachaill óg cróga ina léirítear gur féidir le fíorchairdeas
gach deacracht a shárú. Aistriúchán ón Ollainnis.
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Scéalta Grafacha
Is mór an chabhair do léitheoirí laga, nó do léitheoirí drogallacha na scéalta
grafacha. Cuidíonn na híomhánna go mór le beocht a chur sa scéal agus
le tuiscint an duine óig ar an scéal.

1. Port na Farraige Goirt Hugo Pratt Leabhar Breac
In áit éigin in iardheisceart an Aigéin Chiúin, tagann bád seoil an
Chaptaein Raspúitín ar fhear ceangailte de rafta atá ag imeacht le sruth:
Corto Maltese. Tá Corto agus Raspúitín ag obair don Mhanach, tiarna
mistéireach ar fhoghlaithe mara na bhFarraigí Theas – fear a bhfuil rún uafásach
á cheilt i ngar dá chroí aige. Agus Sasana agus an Ghearmáin ag fáil faoi réir
do chogadh mór ar an bhfarraige, cuirtear tús le heachtra ina gcastar canablaigh
orainn agus longa cogaidh, fir chróga agus feallairí, cairde agus geilt, agus ógbhean
álainn mhealltach a chuirfeadh an chluain ar an mairnéalach is cruaichte i bPort na
Farraige Goirt.
2. In Ainm Dé Uilethrócairigh Hugo Pratt Leabhar Breac
1916. Cabhraíonn Corto leis an mbeidiúnach El Oxford an prionsa óg
Saoud a shaoradh ó phríosún i lár an fhásaigh in Éimin, áit a bhfuil sé á
choinneáil ag a uncail Abdul agus an garastún Turcach.
Tagann Cuis, gaiscíoch óg Danaicíleach de threibh Beni Amer, i gcabhair orthu. Cé
go gcuireann béasa Chuis isteach ar Chorto Maltese, is sa troid a nochtar cumas
an fhir seo...
3. An Buille Scoir

Hugo Pratt Leabhar Breac

1918, tá Corn na hAfraice faoi cheannas Shasana. Nuair a roinneann
an Captaen Bradt, ó na King’s African Rifles, rún uafásach le Corto
Maltese, tagann an dún atá á chosaint aige faoi ionsaí ón “Mullá Mire”,
an ceannaire Somálach Mahmad Abdullah Hassan. Caithfidh Corto rogha a
dhéanamh: éalú nó cabhrú leis an gcaptaen – fear atá daortha chun báis ag cara
Chorto, an gaiscíoch Danaicíleach Cuis...
4. Na Liopard-fhir ó Rufiji Hugo Pratt Leabhar Breac
Oirthear na hAfraice 1918, in abhantracht an Rufiji, cuireann an
Leifteanant Tenton agus an Captaen Mac Griogair, ó arm Shasana, fáilte
roimh Chorto Maltese ar an gKönigsberg, cúrsóir catha Gearmánach atá
curtha ó mhaith ag na Sasanaigh. Tagann siad ar bhuíon de na liopard-fhir ann –
buíon póilíní tiomnaithe do dhlí dúchasach na hAfraice. Téann Corto ar a dtóir agus
tarraingítear isteach i scéal é a bhaineann le taisce óir agus le seancheisteanna
onóra agus díoltais.
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5. Tóraíocht Eile

Hugo Pratt Leabhar Breac

Tá Corto agus an gaiscíoch Cuis ag taisteal san Aibisín, i gCorn na
hAfraice. Tugann siad cuairt ar mhuintir Chuis, agus cloiseann siad
go bhfuil deartháir Chuis, Rhomah, gafa ag na Críostaithe. Tá sé
curtha ina leith siúd gur fhuadaigh sé Fala Mariam, iníon Ras Yaqob, taoiseach
ar threibh Chríostaí. Tá cosc ar phósadh idir Críostaithe agus Moslamaigh,
agus tá cogadh á bhagairt idir an dá threibh.
6. An Teach Órga i Samarkand Hugo Pratt Leabhar Breac
1921: Fágann Corto Maltese oileán Ródas sa Mheánmhuir le
dul ar lorg ór na Peirse, órchiste a chuir Alastar Mór na Gréige i
bhfolach san Áise os cionn 2,000 bliain ó shin. Ar a bhealach
trasna na Tuirce agus na hIaráine, caithfidh sé teacht i gcabhair
ar a sheanchomrádaí, Raspúitín, fear atá á choinneáil i bpríosún brúidiúil
Shamarkand. Agus láthair chogaíochta déanta den limistéir sin ag fórsaí na
Tuirce, na Rúise, agus Shasana, cuirtear tús le heachtra ina gcastar sóivéidigh
is náisiúntóirí, aisteoirí is saighdiúirí, diabhal-adhraitheoirí is feallmharfóirí, fir
chróga is geilt, agus fiú leathcheann cúpla Chorto féin!
7. Asterix na nGallach

R. Goscinny

dhéanamh gan é! Cuirtear Asterix agus Obelix ar mhisean contúirteach go cathair
Lúitéis. Caithfidh siad corrán nua a cheannach ó Amerigix, an fear déanta corrán
is fearr sa Ghaill, ach tá sé sin imithe gan tásc, gan tuairisc. Téann ár mbeirt laoch
á lorg i measc choirpigh na cathrach. An dtiocfaidh siad ar Amerigix? An mbeidh
corrán óir nua chun an bhaile leo le tabhairt d’Ogamaix?
10. Asterix Gliaire R. Goscinny Dalen Éireann
Tá Dándírix, file ón sráidbhaile Gallach, gafa ina phríosúnach ag na
Rómhánaigh. Imíonn Asterix agus Obelix ar thuras contúirteach chun
é a shábháil. Ach tá Dándírix faoi ghlas sa sorcas mór agus níl aon ní
i ndán dó ach troid leis na leoin. Ní éiríonn le hiarrachtaí Asterix agus Obelix go
dtí go bhfaigheann siad post a thugann cead isteach sa sorcas dóibh. Samhlaigh
an t-iontas a bheidh ar na Rómhánaigh nuair a thiocfaidh Asterix agus Obelix ina
láthair agus iad ina ngliairí!
11. Ruaille Buaille Údair Éagsúla Coimicí Gael
Cnuasach gearrscéalta i ngreannáin. Oiriúnach don léitheoir drogallach.

Dalen Éireann

50 bliain roimh Chríost. Tá an Ghaill uile faoi smacht na Róimhe. An
Ghaill uile? Ní hea! Tá sráidbhaile amháin ina dhúnfort daingean i
gcoinne na n-ionróirí agus ina chrá croí ag na léigiúnaigh sna campaí
máguaird: barbarium, daingeanum, leadránum agus iargúilium... Tagann neart
as cuimse iontu nuair a ólann siad an t-éilicsir a dhéanann Ogamaix, draoi.
Faigheann taoiseach Céid na Rómhánach amach faoi sin agus ordaíonn dá
chuid saighdiúirí an draoi a ghabháil. Ach tá Asterix glic...saorfaidh sé Ogamaix
agus fágfaidh sé na Rómhánaigh briste bearrtha.
8. Asterix i dTír na Sasanach R. Goscinny Dalen Éireann
Tá an Bhreatain faoi smacht na Rómhánach, seachas sráidbhaile
beag amháin a choinníonn arm na Róimhe amach. Ach is deacair
dóibh an fód a sheasamh agus iarrann siad cabhair ar Asterix agus
a chairde. Tugann Asterix agus Obelix bairille éilicsir draíochta leo chun na
Breataine. Misean fíorchontúirteach atá ann, agus, i ndiaidh do na Rómhánaigh
greim a fháil ar an bhairille, níl cuma rómhaith ar chúrsaí. Sin an uair a
chuimhníonn Asterix ar na duilleoga a thug Ogamaix draoi dó, agus atá aige
ina phóca – duilleoga a chuirfidh cor i stair an domhain!
9. Asterix agus an Corrán Óir R. Goscinny Dalen Éireann
Tá sráidbhaile Asterix go mór trína chéile. Tá Ogamaix, draoi, i
ndiaidh a chorrán óir a bhriseadh agus ní thig leis éilicsir an nirt a
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Leabhair dhúshlánacha

1. Cás Aduain an Dr Jeckyll agus Mhr Hyde R. L. Stevenson Evertype
“Chuaigh an seanduine uasal coiscéim ar gcúl, agus cosúlacht air
go raibh ionadh air agus é goillte beagán. Leis sin chuaigh Mr Hyde
thar na bearta ar fad, agus leag sé ar talamh le buille bata é. Agus
nóiméad ina dhiaidh sin, le fíochmhaire ápa, bhí sé ag satailt ar an
gcorpán faoina chosa, é ag radadh stoirme buillí anuas air a bhris na cnámha
le torann agus a thug ar an gcorp damhsa ar an mbóthar.” Scéal scáfar uafar a
chuirfidh alltacht agus anbhá ar lucht a léite. Is i Londain atá an t-úrscéal suite
mar dhea, ach tá gach uile leathanach de ar maos in atmaisféar dúrúnda Dhún
Éideann – an áit ar rugadh Robert Louis Stevenson.
2. Filleann Seoirse Éilís Ní Anluain Leabhar Breac
“Bhí Muiris stuama. Cuir leis sin an dearcadh rómánsach agamsa
agus dearcadh tragóideach Sheoirse agus tá agat trí shlios ár
dtriantáin bhig.” Seacht mbliana fichead a bhí Lís agus níor bheag
a bhí bainte amach aici – fear maith, mac agus iníon orthu, agus
iad ag cur fúthu i dteach beag gleoite cois abhann i mbaile cósta i gcóngar na
cathrach. Mar sin féin bhí sí leamh den saol, nó shíl sí go raibh. Oiriúnach do
léitheoirí cumasacha.
3. Nuascéalta Údair éagsúla Cló Iar-Chonnacht
Togha agus rogha de shaothar nuascríbhneoirí próis na Gaeilge. Léiriú úr,
cruthaitheach ar chúrsaí na linne seo. Dúshlánach go maith, le Gaeilge shaibhir.
4. Súil le Breith* Pádraig Standún Leabhar Breac
Paróiste beag in Iarthar na hÉireann. Oileán agus mórthír. Gaeilge
agus Béarla. Bás agus imirce. Tá sagart na háite, Tom Connor,
ag iarraidh an dá phobal a spreagadh chun troda in aghaidh
neamhshuim an rialtais. Is gearr go mbeidh an áit bánaithe. Níl
oiread agus bean amháin ag iompar clainne…nó an bhfuil?
5. An Strainséara* Albert Camus Coiscéim
Scéal cáiliúil aistirithe ón bhFraincis. Oiriúnach do na daltaí is sine,
de bharr ábhar an scéil.

6. Idir Mhná

John McGahern

Coiscéim

Is seanphoblachtach é an Móránach ar athraigh a shaol go deo i
rith laethanta glórmhara Chogadh na Saoirse, nuair a bhí sé féin ina
cheannaire cumasach treallchogaíochta. Anois agus é ina sheanaois ar
fheirm in iarthar na hÉireann tá an Móránach ag troid i gcónaí – lena theaghlach,
lena chairde agus fiú amháin leis féin. Is cráite a bhíonn sé go mion minic agus é ag
iarraidh dul i ngleic leis an am atá caite. Thar rud ar bith eile, is é a shaol “idir mhná”
– a ghaol lena dhara bean Róise, lena chlann agus go háirithe lena thriúr iníonacha
– atá i gceartlár a chruacháis: dúshlán casta an ghrá agus an faitíos roimhe féin
agus daoine eile. Aistriúchán ar Amongst Women.
7. Aisling nó Iníon A* Éilís Ní Dhuibhne Cois Life
Déagóir í Aisling a tógadh i dteaghlach an-choimeádach traidisiúnta
i mBaile Átha Cliath. Ceistíonn sí prionsabail a máthar, prionsabail
dhiongbháilte na heite deise. Agus an choimhlint eatarthu ag géarú,
tarlaíonn tubaiste a athraíonn a saol go hiomlán agus a spreagann ceisteanna faoi
gach rud a chreid siad cheana. Úrscéal dár ré féin ina ndéantar mórcheisteanna
conspóideacha a phlé, ginmhilleadh ina measc.
8. Scáil an Phríosúin Anna Heussaff Cló Iar-Chonnacht
An lá atá inniu ann i bPríosún Chill Mhaighneann. Bean óg ina luí marbh
i gceann de na cillíní. Saoirse Ní Néill is ainm di agus bhí taispeántas
á eagrú aici faoi bhás tobann ógmhná eile breis is céad bliain ó shin.
Cén fáth gur maraíodh Saoirse agus cén bhaint atá idir dúnmharú an lae inniu
agus an mhistéir staire a thit amach sa chillín ceannann céanna? Cén chúis imní a
thug ar Shaoirse glaoch ar sheanchara léi, Aoife Nic Dhiarmada, iar-iriseoir, deich
lá níos túisce? Dé réir mar a thógann Aoife agus a hiníon Sal cruacheisteanna
faoin eachtra, méadaítear ar na contúirtí nimhneacha ina dtimpeall. Agus cé atá
lonnaithe i stáisiún Chill Mhaighneann ach an Garda Réamonn Seoighe, a bhí gafa
leo cheana i gcás dúnmharaithe. An uair seo, tá dúshláin dá chuid féin le sárú aige
le linn dó dul i ngleic leis an bhfiosrúchán.
9. Hula Hul*

Seán Mac Mathúna

Leabhar Breac

Scéal Mhait Dálaigh, fear nach raibh riamh le bean, scéal Cháit Bhric,
bean óg a bhfuil a saol caite aici ag sclábhaíocht; agus scéal Bhreen,
ógánach slachtmhar a bhfuil a chros féin le hiompar aige trí shneachta
shléibhte Chiarraí agus é ina chogadh dearg ar gach taboh de.
10. Cú na mBaskerville

Arthur Conan Doyle

Evertype

Tá Sir Charles Baskerville, mionuasal de chuid Devon Shasana, tar
éis bás a fháil gan choinne agus dealraíonn sé gurb é an scanradh
a chuir cú ábhalmhór scáfar air a thug a bhás. Creideann roinnt dá
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chomharsana seanscéal a deir nach ainmhí saolta an madra céanna, ach cú
diabhlaí aníos ó ifreann a thaithíonn riasc sceirdiúil contúirteach na dúiche
agus atá ar tí dhíobháil mhuintir Baskerville le fada. Faoi Sherlock Holmes agus
an Dochtúir Watson atá sé a thaispeáint cén sórt ainmhí go fírinneach an cú
agus féachaint chuige san am céanna nach ndéantar aon díobháil do Sir Henry
Baskerville, mac deartháir agus oidhre Sir Charles, atá tagtha chun cónaithe in
Halla Baskerville chun a oidhreacht a éileamh.
11. Luaithreach Angela Frank McCourt Ionad Scríbhneoirí Luimneach
“Nuair a dhearcaim siar ar m’óige déanaim iontas gur mhair mé ar
chor ar bith. Ar ndóigh, b’óige anróiteach í: an óige shona ní mór is
fiú í. Níos measa ná an ghnáthóige anróiteach tá an óige anróiteach
Éireannach, agus is measa fós an óige anróiteach Éireannach
Chaitliceach...Thar aon ní eile – bhíomar fliuch.”
Aistriúchán ar Angela’s Ashes. Scéal óige Frank McCourt i Luimneach i rith na
1930idí.
12. An Hobad

J. R. R. Tolkien Evertype

“I bpoll sa talamh a bhí cónaí ar hobad. Níor pholl gránna, salach,
fliuch é, lán le péisteanna stróicthe agus le boladh láibe. Níor pholl
tirim, lom, gainmheach a bhí ann ach an oiread, gan aon rud ann le
n-ithe ná le suí síos air; poll hobaid ab ea é agus is ionann sin agus
compord.”
Aistriúchán ar The Hobbit, scéal Biolbó Baigín, a théann ar thóir na taisce atá
á cosaint ag an dragún.

15. Scothscéalta Pádraic Ó Conaire Cló Iar-Chonnacht
Deich ngearrscéal ón údar clúiteach. Gaeilge dhúshlánach go leor,
téamaí na scéalta doimhin ach taitneamhach do dhaltaí maithe.
16. Dúil Liam Ó Flaithearta Cló Iar-Chonnacht
Gearrscéalta le téamaí taitneamhacha agus dúshlánacha do dhéagóirí
maithe. Saibhreas na Gaeilge le fáil tríd síos.
17. Éalú* Áine Uí Fhoghlú Cló Iar-Chonnacht
Bean ghlantacháin óg as an bPolainn í Magda, í tagtha go hÉirinn ar thóir oibre
agus ar thóir saol nua. Castar fear saibhir uirthi, Matt. I bhfaiteadh na súl, tá Matt
agus Magda pósta agus iad ina gcónaí i dteach áirgiúil ar bhruach na cathrach.
Teastaíonn ó Mhatt go n-éireoidh Magda as a cuid oibre. Teastaíonn ó Mhatt go
nglanfaí an teach ó bhun go barr gach lá. Teastaíonn ó Mhatt go mbeadh an salann
agus an piobar san áit cheannann chéanna ar an mbord i gcónaí. Ní theastaíonn ó
Mhatt go mbeadh Magda ag labhairt lena cairde. Agus mura ndéanann Magda mar
a theastaíonn ó Mhatt...
18. Sceoin sa Bhoireann* Ré Ó Laighléis Móinín
Prós saibhir cineamatagrafach atá sa saothar neamhghnách seo a
thugann léargas scanrúil dúinn ar threabhchas agus ar threibheachas
réamhstairiúil in Éirinn. Ainneoin na himeachtaí a bheith suite i bhfad
i bhfad siar i dtréimhse cheomhar na réamhstaire, tá dlúthbhaint ag an scéal le
teimhealaois mhodartha an lae inniu.

13. Cuairt na Cruinne in Ochtó Lá Jules Verne Evertype
Cuirtear geall £4000 síos le Phileas Fogg nach féidir taisteal timpeall
an domhain taobh istigh d’ochtó lá, agus tugann an Foggach
agus Jean Passepartout, seirbhíseach Fogg, faoin turas. Scéal
eachtraíochta, ar aistriúchán ar Le Tour de Monde en Quatre-vingts
Jours de Jules Verne é. Tá an Ghaeilge dúshlánach go maith, ach dúshlán
fiúntach é don duine a thugann faoi.
14. Aois Fir

Liam Ó Muirthile Cois Life

Eachtra farraige. Tá garsún sna déaga luatha i mbun bád seoil leis
féin ar an bhfarraige mhór. Tá a athair agus a uncail ina bpleisteanna
ag a gcuid ólacháin ar an mbád. Ní haon chabhair iad. Ní mór don
gharsún a bheith ina fhear anois, aghaidh a thabhairt ar a chuid
eaglaí, teacht ar a mhianach, agus é i ngalar na gcás. Is gearr go mbeidh sé
ina oíche. Ní mór dó an bád, é féin agus na fir a thabhairt slán. Pé hiad féin,
na fir. Pé rud é, bheith i d’fhear. Scéal doimhin, le teanga shaibhir. Tá leagan
closleabhair den saothar seo, á léamh ag an údar féin, ar fáil ar www.coislife.ie.
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