
 

Eduardo Mendoza, El asombroso viaje 

de Pomponio Flato. A obra está 

ambientada en Oriente Medio, no 

século da nosa era. Cóntanse as 

peripecias de Pomponio Flato, un 

pedante filósofo romano ao que o azar 

sitúa en Nazaret. Unha vez alí é 

contratado por Xesús para que 

investigue e salve da pena de morte ao 

seu pai Xosé, condenado polo asasinato 

dun rico cidadán. e 

 
Ana Alcolea, La sonrisa 
perdida de Paolo Malatesta. 
Ambientada en Zúrich, esta 
novela de misterio e amor, entre 
dous adolescentes, toma o nome 
dunha escultura de Rodin, “O 
bico”, reproducida na porta do 
Inferno, nun dos edificios máis 
emblemáticos da cidade. Os 
rapaces encontran a escultura no 
fondo do lago por casualidade e 
gárdana, descubrindo despois 
que a policía busca a unha banda 
de ladróns. 

 
Muriel Barbery, La elegancia del 

erizo. No número 7 da Rue 

Grenelle, de París, nada é o que 

parece. Paloma, unha solitaria nena 

de doce anos, e Renée, a 

intelixente porteira, agachan un 

segredo. A chegada dun home 

misterioso propiciará o encontro 

destas dúas almas xemelgas. Unha 

novela optimista, un pequeno 

tesouro que nos revela como 

sobrevivir grazas á  amizade, o 

amor e a arte. 
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Christine Nostlinger,  Una historia 

familiar. Gretchen é unha rapaza 

de catorce anos. Todo empeza a 

cambiar cando a súa nai se rebela 

e decide darse unha oportunidade 

como muller e ponse a traballar 

co desexo de poder retomar os 

estudos e converterse en 

asistenta social, ademais,  ponse a 

dieta … 

 

Ramón Acín, El caso de 

la cofradía. Fabiano e 

Martina foron 

secuestrados, espertan e 

danse de conta de que 

están  nunha cabana 

abandonada. Conseguen 

fuxir pero en lugar de 

acudir á  policía ou ás 

súas propias familias, 

deciden ocultarse na 

casa dun amigo. 
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Juan Cruz Igerabide, Hasta que lo 

sepas todo. O pai de Esther foi  

detido como sospeitoso dun 

desfalco millonario no banco 

onde traballa. A súa nai é buscada 

pola policía como cómplice. 

Esther, alumna invidente dun 

instituto do País Vasco refúxiase 

nos amigos de clase para superar 

o mal trago e os compañeiros 

xúntanse para descubrir os 

culpables do delito 

Vicente Muñoz Puelles , La 

expedición de los libros. Uns 

ladróns levaron da biblioteca 

familiar o primeiro tomo das Obras 

completas de Jules Verne, 

aproveitando que os donos da casa 

se mudaron á Gran Cidade. Que 

poden facer o resto dos libros? 

Organízanse e unha expedición sae 

na súa axuda para rescatalo. 
 

 
Pedro Riera, La leyenda del 

bosque sin nombre. Di a 

lenda que unha vez existiu 

un bosque no  que vivían en 

harmonía animais de 

diferentes especies que 

chegaran a ese lugar 

rodeado de desolación, 

fuxindo da fame e da 

guerra, da incomprensión, 

de la traizón ou dunha 

morte segura. No bosque, 

os seus habitantes atoparon 

o respecto e a igualdade 

Francisco M. Marín , El 

enigma de la dama 

afgana. Petras Petras é un 

axente de La Oriental, 

empresa dedicada a 

desentrañar enigmas… Cae 

vítima dunha trampa tecida 

por un misterioso home que 

lle esixe traballar para el na 

busca de “La dama afgana”.. 

Xunto á súa amiga Nardux, 

intentará entender o 

misterio do obxecto e o por 

qué do seu alto valor 

 

 

  

Vicente Muñoz Puelles, Cuentos 

españoles de terror . Obra que 

recolle unha selección de contos 

dentro da tradición do xénero,no 

que están presentes os autores 

españois máis representativos. 

Alarcón, Bécquer, Pardo Bazán, 

Palacio Valdés o Blasco Ibáñez son 

algúns dos escritores presentes 

nesta antoloxía 

 

Francisco Castro,  

Chamádeme Simbad. O 

avó fai cousas raras. 

Esquécese de todo. 

Cámbialle o nome a todo 

o mundo. Incluso ao seu 

neto. Que se chama 

Paulo, pero que para o 

avó é Simbad o 

Mariñeiro 
 

 

Carlos Vila Sexto, As sete mortes. 

"Varona inclinouse sobre o cadáver 

e apartou a saba. Laura quedou 

paralizada. Soubo de inmediato que 

aquel caso non ía facer máis que 

complicarlle a vida..." 

Un relato fascinante que combina 

crime, esoterismo e misterio. Para 

quedar atrapados ata a última 

páxina... polo inevitable. 

YEEEEN IMN IMN IMN IMAAAAXESXESXESXES    

Xosé Lois, Veña 

Carrabouxo. O novo 

libro do humorista 

gráfico Xosé Lois 

titúlase “Veña 

Carrabouxo!”, e 

recolle unha 

compilación de 425 

viñetas do personaxe 

publicadas nos xornais 

La Región e Atlántico 

Diario entre os anos 

2001 e 2007. 

 

 


