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Na Inglaterra de principios do século XX 
Maud Watts, unha moza da clase obreira, 
explotada nunha lavandería desde nena 
protesta de maneira pacífica pero vendo 
que non obtén resultados decide 
radicalizarse ata o punto de utilizar a 
violencia para forzar o cambio e conseguir 
o dereito ao voto. Na loita pola súa 
dignidade e a das súas compañeiras, a 
moza non poñerá soamente en risco o seu 
traballo, a súa familia e o seu fogar, senón 
tamén a súa propia vida. 

Brendan, un aprendiz de monxe de 12 anos, vive na 
abadía irlandesa de Kells gobernada polo seu tío. 
Éstán a construír unha muralla ao redor do mosteiro 
por temor aos perigos  como o pagán Crom Cruach, 
que sementa o terror na zona cos ataques dos seus 
homes. Coa chegada do irmán Aldan, que custodia o 
lendario libro de Iona, nace en Brendan o desexo de 
coñecer o bosque, fóra do mosteiro, onde coñece a 
Aisling, unha xove espírito do bosque. 

Magnífica colección de  documentais 
elaborados por historiadores e docentes 
que narran toda a Historia de España: 
desde os primeiros poboadores ata a 
actualidade. Para ver como, ao longo 
dos séculos, os movementos 
xeográficos, os cambios políticos e a 
diversidade de pobos e culturas 
evolucionaron para conformar a España 
dos nosos días. 

En 2010, nun hospital de Brest, Irène 
Frachon unha médico de provincias, 
descobre unha relación directa entre unha 
serie de mortes sospeitosas e un 
medicamento coñecido como o Mediator, 
que levaba comercializándose máis de 30 
anos o que a leva a emprender unha loita  
contra a multinacional farmacéutica e 
contra o sistema de saúde francés, para 
destapar a verdade. 

Paterson namorado da súa muller, traballa 
como condutor de autobús pero tamén 
escribe nun caderno algúns poemas que 
dan conta da súa visión do mundo. Pola 
noite, visita o bar dun amigo onde se 
rende homenaxe ás figuras craves da 
cidade. 

Acaba de rematar a Primeira Guerra 
Mundial e Europa queda dividida e xorden 
odios. Nunha pequena cidade alemá,  
Anna vai todos os días chorar sobre a 
tumba de Frantz, o seu prometido, que foi 
asasinado en Francia durante a guerra. 
Un día, un mozo francés deixa frores na 
mesma tumba porque coñeceu a Frantz 
durante a guerra e fixéronse íntimos 
amigos pero o francés non está ben 
visto.... 
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No 1947 arranca un safari por terras 
kenyanas que desaparece sen deixar 
rastro. O gran número de misteriosos 
sucesos na zona leva os servizos secretos 
británicos a enviar unha axente para 
investigar. Pero a presenza de animais  
prehistóricos fai pensar a súa orixe na 
presenza de seres chegados do espazo. 

Unha daptación da primeira novela de Jesús 
Carrasco Olivenza,  que narra a fuxida dun 
neno a través dun país castigado pola seca e 
gobernado pola violencia. Nun mundo 
pechado, sen nomes nin datas, sen moral.  

No Londres de 1851 e durante a 
primeira Exposición Universal  Jennifer 
de familia nobre e fotógrafa afeccionada 
decide fotografar unha xaponesa e o 
seu bebé, descubrindo que este está 
morto. A partir de aí xurdirán uns lazos 
indestructibles entre as dúas mulleres 
de orixes opostas unidas polo seu odio 
contra o imperio. 

Margot ten 23 anos e marcha vivir a Berlín, 
a capital europea da cultura e da festa. 
Pronto se namora desta cidade onde todo 
parece posible, onde se traballa nun 
ambiente creativo e desinhibido. Pero 
tamén descobre a cara oculta desta terra 
de abundancia, deste modelo económico 
tan eloxiado. 

Boone Dias, un explorador 
interdimensional cre que todo ten unha 
explicación científica e  trata de resolver  
os misterios de Ether, un mundo de 
fantasía e maxia pero  canto máis tempo 
pasa en Ether mais se complica a súa vida 
na Terra. 

Os mundos de xogo da rede 
fusionáronse, todos xogan no mesmo sitio 
á vez, reina o caos absoluto e, 
aparentemente, o responsable é Elrubius. 
O segredo parece estar nunha torre 
misteriosa e alguén se empeña en que o 
noso heroe chegue ata ela. Pode ser 
unha trampa? 
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 O derradeiro libro da saga que vos 
namora. Manu marcgou e Iria non o pode 
esquecer. Óscar e Ainhoa parece amigos 
de novo. Julen atopou o amor como Toni. 
Hai unha nova inquilina que esconde un 
segredo. Nos vos perdades o final da 
historia! 

Estrelas e planetas, espectaculares 
fenómenos e hábitats planetarios. 
Animais grandes e pequenos. 
Océanos, montañas, ríos e lagos, 
sucesos da historia da humanidade, 
obras de arte, inventos e 
descubrimentos científicos e moito 
mais vos agardan neste libro. 

Tessa segue triste e encerrada en si 
mesma por culpa de Hardin, o traballo 
que conseguiu non é moi excitante e, 
para rematalo, Dakota volveu a 
aparecer na súa vida xusto cando 
empeza a sentir algo pola preciosa e 
enigmática Nora. Pero Landon está 
disposto a vencer todos os obstáculos 
para atopar o seu camiño e conseguir, 
por fin, o seu amor verdadeiro. Quen 
ocupará o seu corazón? 

Luzu e Lana, dous youtubers 
famosos comparten contigo  mellor 
do consultorio sentimental  sobre 
amor, sexualidade, amigos, familia, 
estudos, etc., que os seguidores 
desta parella expoñen aos autores na 
súa canle de YouTube. Para que 
nunca volvas dicir “se o soubese 

Colle un sombreiro, pon uns 
zapatos cómodos e descubre 
como cambian a flora e a fauna 
ao longo do ano. Un fermoso 
libro ilustrado para redescubrir a 
natureza. 

Os inimigos apodéranse do martelo de 
Thor, a forza mais poderosa dos nove 
mundos, e o mundo dos mortais quedará 
exposto ao ataque dos xigantes se 
Magnus Chase e os seus compañeiros 
non o recuperan pero a única persoa que 
os pode axudar é Loki, o peor inimigo dos 
deuses e hai que pagar un prezo moi alto. 


