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I E S  M A R I A  CA S A R E S  

B I B L I O T E CA  

 1.586 empréstitos feitos durante o cur-
so. Queremos prestar máis o ano que 

ven! 

 

 Lémbrate de que podes levar ata tres 
libros para ler no verán. 

 

 A nosa biblioteca pecha os meses de 
Xullo e Agosto pero seguen abertas as 

excelentes bibliotecas municipais. Non 

deixes de facerlles unha visita. 
 

Felices vacacións  

e felices lecturas ! 

IES MARÍA CASARES 
 

BIBLIOTECA 

O príncipe da brétema  
Autor: Carlos Ruiz Zafón  
Editorial: Edebé  

 

Unha familia escapa da II 

Guerra Mundial e vai  vivir a 
unha vila na costa atlántica. 

Max e a súa irmá  coñecen a 

Roland, outro rapaz da vila, 
que lles amosa a gran canti-

dade de maxia e fantasía que 

rodea á vila, ó mar, e á súa 

casa. 

El clan de la loba  
Autora: Maite Carranza 

Editorial: Edebé 

 
 Os clans das bruxas Omar 

viviron sempre ocultándose 

das sanguinarias bruxas 
Odish e esperando a chegada 

da elixida pola profecía. Ago-

ra os astros confirman que o 

tempo está próximo. 
Anaíd, que viviu sempre 

apartada nos Pireneos, ignora 

os segredos das mulleres da 
súa familia...  

Cometas en el cielo 
Autor: Khaled Hosseini  
Editorial: Salamandra 

 

Conmovedora historia de dous 

pais e dous fillos, da súa ami-
zade e de como a casualidade 

pode converterse en fito ines-

perado do noso destino. 



O cusioso incidente do 

can á medianoite 
Autor: Mark Haddon  

Editorial: Rinoceronte  
 
Autor:Christopher Boone ten 

quince anos, é un experto en cien-

cias e matemáticas, pero ten difi-

cultades para relacionarse con 

outras persoas. Unha noite atopa a 

Wellington, o can da veciña, atra-

vesado por unha forca de xardín, e 

decide comezar unha investiga-

ción para descubrir o asasino.  

Alas negras 
Autora: Laura Gallego  
Editorial: Laberinto 

 
O anxo feminino Ahriel reco-

brou a súa libertade e conseguiu 

vengarse, pero aínda lle queda 

algo  pendente: volver á máxica 

prisión de Gorlian para recupe-

rar aquilo que deixou atrás ao 

escapar. 

Los perros y los lobos 
Autora: Irene Némirovsky  
Editorial: Salamandra 

 
Un triángulo amoroso  trans-

pórtanos á Ucrania de princi-

pios do século XX  e ao  París 

dos anos vinte e trinta.  Unha 

historia de amor que se ten 

comparado coa de Romeo e 

Xulieta. 

O pintor do sombreiro de 

malvas 
Autor: Marcos Calveiro  

Editorial: Xerais 
 
Verán de 1890. Na pequena vila  

francesa de Mauvers, un adolescente 

parisino acompaña ao pintor Vincent 

no seu deambular polos trigais e na 

súa infatigable loita contra os con-

vencionalismos da vida provinciana.  

Los perros de Riga 
Autor: Henning Mankell  
Editorial: Tusquets 

 
Kurt Wallander  trasládase a Letonia 

para investigar  a morte de dous letóns 

cuxos cadáveres acaban de chegar á 

costa de Suecia a bordo dun bote salva-

vidas. En Riga coñecerá a  Baiba Lepa , 

muller da que se enamorará. 

La princesa de hielo 
Autora: Camilla Lackberg  
Editorial: Embolsillo 

 
 Todo apunta a que Alex, amiga da infan-

cia de Erica, se suicidou. Pero pronto se 

descobre que non soamente foi asasinada 

senón que estaba embarazada. O primeiro 

sospeitoso é Anders, que logo de ser libe-

rado por falta de probas, aparecerá morto 

na súa casa. Coa axuda do comisario 
Patrik, Erica investigará o pasado da súa 

amiga Alex. 

Os catro grandes 
Autor: Alain Paillou  
Editorial: El Patito 

 
O detective Hércules Poirot enfrón-

tase a unha poderosa banda interna-

cional de criminais que pretende 

dominar o mundo.  Poirot acabará 

con todos os seus plans, arriscando 

incluso a súa propia vida, para botar 

por terra o complot. 

La maldición de los trein-

ta denarios 
Autor: J. Van Hamme  

Editorial: Norma 
 
A procura da tumba de Judas Isca-

riote prosegue en terras gregas, onde 

o profesor Mortimer e o capitán Bla-

ke deberán continuar investigando 

baixo a ameaza do antigo oficial das 

SS Rainer von Stahl. 

Morte no Nilo 
Autora: Agatha Christie  
Editorial: El Patito 

 
O caso supón un novo desafío para 

as "pequenas células grises" de 

Hércules Poirot, que ten que inte-

rromper o seu descanso para descu-

brir, nun barco repleto de sospeito-

sos, quen deles é o asasino da rica 

herdeira Linnet Doyle e do resto de 
pasaxeiros que morren conforme 

avanza a investigación. 
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