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La señora de los gatos y otros relatos 

El libro del cementerio 

Déjame entrar 

Dous libros de Neil Galman que te farán tremer coas 

súas intrigantes historias de medo. 

Un orfo que escapa da morte e refúxiase nun cimiterio… 

Coraline explora as catorce portas da súa nova casa... 

 
Coraline 

Todo quedó en silencio y otros relatos 

Na “Biblioteca de Medianoche” recopiláronse os mello-

res relatos de terror. Outros títulos que poderás encon-

trar na biblioteca: Sangre en la arena, Las dos vi-

das de Lauren Wolf. 

Contos de medo 

Que as fantasmas existen, cando menos na literatura, é co-

usa ben sabida desde hai séculos.  Dickens, Poe, Henry 

James, Wilkie Collins   e otros autores darannos distin-

tas visións  - aterradoras, inquedantes ou humorísticas -  so-

bre eses estraños seres que non dan morto de todo.  

      Descansa en  paz 

     Contos de fantasmas 

Corredores de sombras 

    Aire negro 

Asasinatos, vampiros, resucitados… O autor sueco Joh  

Ajvide Lindqvist  lévanos, cun estilo moi orixinal ao 

xénero de terror onde a protagonista é a morte. A historia 

consegue que un calafrío percorra o noso corpo 

De novo Agustín Fernández Paz sorpréndenos coa 

súa temática misteriosa enganchando aos lectores ata o 

punto de que non poden deixar de ler. Medo, intriga, fan-

tasmas, neuras, mesmo amor é a tónica dominante nestes 

libros. 



 

Cando petan na porta pola noite 

Vento ferido 

 

   Á lus do candil 

    Erros e Tánatos 

 

El monte de las ánimas 

     Gárgola 

La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora… Así 

comeza esta lenda de Gustavo Adolfo Bécquer. 

 Novela de terror de Carlos Vila Sexto na que o realismo 

da ambientación convive coa presenza do sobrenatural e o 

inexplicable.  

Con  estes libros de  relatos de Xabier Docampo e 

Anxel Fole  chegamos a ese costume tan antigo de contar 

contos a carón do lume.  

Contos con títulos tan suxerentes como A caixa do morto, O 

cumpremortes, As meigas atinan sempre...  

      Drácula 

      Frankestein 

    Dr. Jekykk & Mr. Hy-

  O can dos Baskerville 

Este é un libro de relatos curtos nos que aparecen algún ele-

mentos realmente impactantes e mesmo tétricos. 

Interesante libro de relatos curtos, nos que vemos que as 

equivocacións máis pequenas conlevan consecuencias fatais. 

Bram Stoker viviu dominado por un personaxe cruel e 

seductor ao que retratou nesta novela.  

 A obra de Mary W. Shelley é moito máis que a historia 

dun doutor que un día creou un monstro 

Robert L. Stevenson plantéxase a oposición entre o ben 

e o mal nesta novela de terror e intriga.  

Unha maldición familiar envolve toda a trama deste relato 

escrito por A. Conan Doyle. 



 

Historias para no dormir.  

Cómic 

 

  Cine 

    Relatos de Poe 

 

 

 

 

Máis medo e non tan medo no noso blog:  

http://bibliotecamarinas.blogspot.com/ 

    El resplandor 

     Nosferatu 

    Drácula 

    Entrevista con el vampi-

    El terror 

             Sleepy 

Antes de convertirse en vampiro, el Conde Drácula era un 

príncipe que vendió su alma al diablo. 

Un jinete sin cabeza aterroriza a los habitantes de un lugar 

llamado Slepy Hollow... 

Recopilación de siete relatos de autores clásicos (Guy de 

Maupassant, R.L. Stevenson, E. Lucas White, W. Polidori... 

Douscentos anos despois do seu nacemento, Poe non deixa de 

sorprendernos... 

Unha das películas máis aterradoras de todos os tempos. 

A morte no o é todo, é moito máis cruel non poder morrer.  

Los vampiros están entre nosotros… y para sobrevivir deben 

matar. 

Na Europa do século XIX unha misteriosa rapaza salva a un 

oficial da morte... 


