
LECTORES ADULTOS 
 

Zolá, E.: El paraiso de las Damas. 
Alba ediciones.  
 Denise, unha moza orfa que chega a 
París dende provincias e empeza a 
traballar nuns grandes almacéns. 
Despois de traballar como 
dependente de pequeno comercio na 
súa cidade de orixe, a moza queda 
fascinada polo novo xeito de vender 
do comercio moderno. Denise é unha 
especie de cinsenta que, a pesar de 

empezar dende o máis baixo, logrará facerse un oco no 
desapiadado mundo das vendas a comisión. Con esta novela, 
Zola narrou a loita desigual que a finais do século XIX se 
entaboou entre o comercio tradicional e o gran comercio. 
 
Brown, D.: Inferno  Ed. Anagrama.  

No corazón de Italia, o catedrático de 
Simboloxía de Harvard Robert Langdon 
vese arrastrado a un mundo terrorífico 
centrado nunha das obras mestras da 
Literatura máis imperecedoiras e 
misteriosas da Historia: o Inferno de 
Dante. Con este pano de fondo, Langdon 
enfróntase a un adversario arrepiante e 
lida cunha adiviña enxeñosa nun 
escenario de arte clásica, pasadizos secretos e ciencia 
futurista. Apoiándose no escuro poema épico de Dante, 
Langdon, nunha carreira contra o reloxo, busca respostas e 
persoas de confianza antes de que o mundo cambie 
irrevogablemente.  
Legardinier, G.: Mañana lo dejo. Ed  Alfaguara.  

 «Ata cando é razoable esperar a que un 
home che bique ou intente facer o amor?» 
Na terceira festa de divorcio dun amigo, 
Julie recibe unha pregunta inesperada: 
«Que é o máis estúpido que fixeches na 
túa vida?». Moitas cousas, pensa, tales 
como intentar arranxar unha toma de 
electricidade sostendo os cables entre os 
dentes, ou obsesionarse polo seu novo 
veciño con só ver o seu nome, Ricardo 
Patatras, na caixa do correo.  
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Ler tamén… no verán 
 

Eu leo 
ti les 

nós sabemos máis 
temos máis imaxinación,                        

sabemos expresarnos mellor, 

comprendémonos mellor nós mesmos, 
non nos aburrimos en ningún sitio, 

descubrimos cousas novas todos os días, 
viaxamos no tempo e no espazo …..          

sen pagar, 
enriquecemos os nosos sonos,                  

temos máis temas de conversación, 
entendemos mellor os demais.  

 

http://www.solodelibros.es/12/03/2013/el-paraiso-de-las-damas-emile-zola/
http://www.infernodanbrown.com/
http://www.alfaguara.com/es/libro/manana-lo-dejo/


DE 12 A 14 ANOS 
 

Ende, M.: El ponche de los deseos.  Ed. ANAYA.  Belcebú 

Sarcasmo e Tirania Vampir dispóñense a preparan un ponche 
"genialcoholorosatanarquiarqueologicavernoso" para 
celebrar o ano novo, un tipo de beberaxe moi apreciada nos 

círculos de bruxaría polo seu gran poder. 
Con este ponche, todos os desexos que 
pidan antes das doce da noite se 
cumprirán pero ao revés. É dicir, que se 
piden que haxa paz, haberá guerra.Pero 
o gato de Sarcasmo e o corvo de 
Vampir, que escoitan o que se está a 
tramar, buscarán unha solución ao 
maleficio para que o bruxo e a bruxa non 
se saian coa súa.  

 
Carballeira, P.: O principio  
Ed. Kalandraka. 

“O principio” reflicte a tenrura 
fronte ao horror, a imaxinación 
ante a máis absoluta 
precariedade, a fortaleza da 
familia unida ante o drama 
humano. Esta obra sensible e 
tenra é tamén unha homenaxe ao 
libro como ferramenta pacífica, ás 
bibliotecas como faros luminosos de sabedoría que se apagan 
alí onde se instaura a violencia,á palabra oral como alimento da 
alma. 
 
Fdez Paz, A.: As fronteiras do medo Edebé.  

As historias de terror teñen o efecto de 
remover nos seres humanos os medos 
atávicos que a civilización tenta ocultar 
baixo a aparencia da razón, a ciencia e 
o control. Mais todos sabemos da 
existencia de feitos que contradín toda 
lóxica, de realidades que fan abanear 
as nosas crenzas, por moito que 
pechemos os ollos e nos neguemos a 
admitilas. Agustín Fernández Paz 
mergúllanos en seis historias que 
traspasan «as fronteiras do medo».  

DE 14  A  

López Poy, M.: Mamed Casanova. O 
fillo da furia. Demo edicións 
Mamed Casanova, o último bandoleiro 
clásico que nos anos vinte do pasado 
século mantivo en tensión a toda a 
bisbarra de Ortigueira. Durante tres anos, 
Mamed Casanova «mantivo unha loita 
contra a sociedade e contra este, que o 
levou, sen pretendelo, a gañar a 
inmortalidade» del falaron Valle Inclán e 
Emilia Pardo Bazán nas súas obras.  

Halse, L.: Frío.  Roca. 
Lia repítese constantemente que non 
debe comer. Na súa vida só hai sitio 
para contar as calorías. Pero agora a 
súa amiga Cassie, con quen chegou ao 
terrible pacto de converterse na máis 
delgada do instituto, morreu e 
perséguea nos seus sonos, porque lla 
quere levar con ela. Lia ten unha 
oportunidade, pode coller a man 
daqueles que lla ofrecen. 

Castro, R.: Miña casa meu lar.  Ed Tambre  

Selección de 40 poemas clásicos da 
autora galega máis universal, dos seus 
libros Cantares gallegos e Follas Novas. 
Logo dunha breve introdución biográfica, 
recóllense os poemas agrupados en sete 
eixos temáticos:o intimismo, a 
interiorización da paisaxe, o popular, o 
fiminino… Completase a magnífica edición 
cunhas atractivas ilustracións 
Castro, F.: O segredo de Marco Polo. 

Galaxia 
Amor, intriga e aventuras na Venecia do 
século XIII o autor viaxa á Venecia do 
século XIII para construír unha historia de 
amor entre un xove soldado, fillo do militar 
máis importante da cidade e unha 
principessa, Naia, fermosa e adorada por 
toda a cidade, sobriña do Dogo e obrigada 
por este a un matrimonio de estado cun 
home que non quere e nin sequera coñece.  

 16 ANOS 
 

Fdez, M.A.: O sabre do 
francés. Ed Galaxia.  
A dramática loita dos galegos 
contra as tropas napoleónicas na 
Afrancesada de 1809 é o marco 
elixido polo autor para situar 
estes once relatos. Con forza e 
con ritmo, as imaxes encadéanse 
en secuencias case 
cinematográficas, ao tempo que 
narran intensas peripecias. 

Gallego, L.: El libro de los 
portales. Ed Minotauro 

Un mundo no que non existen 
fronteiras para aqueles que se 
atreven a mirar máis alá. Os 
pintores da Academia dos 
Portais son os únicos que saben 
como debuxar os portais de 
viaxe que constitúen a rede de 
comunicación e transporte máis 
importante de Darusia. Cando 
Tabit, estudante de último ano 

na Academia, recibe o encargo de pintar un portal para 
un humilde campesiño, non imaxina que está a punto de 
verse involucrado nunha trama de intrigas e segredos 
que podería sacudir os mesmos alicerces da institución  
 

Scott Fitzgerald, F.: El gran Gatsby  

Ed. Anagrama. 
Quen é Gatsby, o personaxe que 
dá nome a un dos mitos creados 
pola novela do século XX? Jay 
Gatsby é un misterio, o home que 
se inventou a si mesmo e montou 
unha inmensa festa para 
reconquistar á cegadora Daisy 
Buchanan, que unha vez o quixo. 
Ninguén sabe de onde saíu. Agora 
que está a versión cinematográfica 
nas carteleiras é bo momento de 
reler este clásico.  

 

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/jpg_g/infantil/IJ00397601.jpg
http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/o-principio/
http://www.edebe.com/publicaciones-generales/libro-as-fronteiras-do-medo=3181=5=4
http://demoeditorial.blogspot.com.es/2013/02/volve-mamed-casanova-o-fillo-da-furia.html
http://demoeditorial.blogspot.com.es/2013/02/volve-mamed-casanova-o-fillo-da-furia.html
http://www.rocajuvenil.com/catalogo/frio-740.htm
http://www.filix.org/xovea/segredode.html
http://www.editorialgalaxia.es/catalogo/libro.php?id_libro=0010081000
http://www.editorialgalaxia.es/catalogo/libro.php?id_libro=0010081000
http://www.idhun.net/noticias/788/entrevista-exclusiva-a-laura-gallego
http://www.idhun.net/noticias/788/entrevista-exclusiva-a-laura-gallego
http://www.anagrama-ed.es/titulo/PN_789

