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 20 anos de Carrabouxo  
Xosé Lois González. (2002) 
Maila o título, a escolma de 
viñetas que recolle este libro 
non abrangue máis ca seis 
anos(do 1995 ao 2000). A 
publicación fíxose coincidir 
co 20 aniversario da 
publicación da primeira 
viñeta de " O Carrabouxo" en 
"La Región 

 

 

 
Carrabouxos a esgalla 1  
Xosé Lois González. 
Deputación de Ourense (1991) 
Aquí se nos presentan unha 
morea de Carrabouxos que, 
como sempre, é unha escolma 
dos chistes publicados en "La 
Región" e "Atlántico Diario" 

 
 

 

 

 
 
Veña Carrabouxo. (Xosé 
Lois González) é o título do 
máis recente libro que ten este 
popular personaxe coma 
protagonista. A obra, 
publicada pola Deputación de 
Ourense, recolle unha escolma 
de cadriños publicados entre 
2001 e 2007 no xornal La 
Región. Segundo explica o seu 
autor, Xosé Lois, neste libro 
amósanse, a través dos ollos 
do Carrabouxo, feitos tan 
destacados coma a Guerra da 
Irak, a crise das vacas tolas ou 
a catástrofe do Prestige. Xosé 
Lois fálanos sobre o presente e 
futuro dun personaxe que fai 
parte indiscutible do humor 
galego. 
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 LIBROS PARA TODOS/AS 

El invierno del mundo de 
Ken Follett: The Century-2 
(2012) 

Chega o esperado segundo 
libro da triloxía The century. 
Viaxa ao apaixonante século 
XX. Nesta ocasión, son os fillos 
dos protagonistas da entrega 
anterior os que, a través das 
súas loitas persoais, políticas e 
militares, nos mostran a 
historia duns anos que 
cambiaron o mundo para 
sempre.  

Misión Olvido de María 

Dueñas Vinuesa. (2012) 

A autora que protagonizou o 
gran triunfo editorial dos 
últimos anos faranos transitar 
por España e California cunha 
trama chea de emoción, intriga 
e memoria. Unha historia 
luminosa a cabalo entre a 
década dos cincuenta e o final 
do século XX, sostida en 
personaxes inesquecibles que 
cruzarán fronteiras e destinos 
para falarnos de segundas 
oportunidades, reconciliación e 
reconstrución 
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 La luna en el agua de Cecilia 
Domínguez Luis (2010) 
Alfaguara Juvenil. Para Raúl e 
para Mónica, a vida non é doada 
aos seus trece anos. A Raúl a 
chegada do seu pai, ata agora 
descoñecido, descubriulle un 
mundo que cría só nas películas. 
Pero volveu desaparecer da súa 
vida e bota a culpa á súa nai. 
Mónica pensa que todos os 
adultos son uns falsos: despois 
de sufrir a separación dos seus 
pais, agora ten que vivir a súa 
reconciliación. Non obstante, Raúl 
e Mónica acaban de coñecerse, e 
iso faraos cambiar. 

 
 
El escarabajo de Horus. Rocio 
Rueda. El árbol de la lectura 
(Oxford). 2010. Literatura 
xuvenil en castelán.  
  
Carla e o seu irmán Miguel 
acábanse de trasladar a París 
xunto ao seu pai. Miguel rompe 
accidentalmente un escaravello 
de cristal do museo Louvre. A 
continuación, Carla esperta, sen 
saber como nin por que no antigo 
Exipto dos faraóns. A 
protagonista tratará de encontrar 
o modo de volver á casa e ao seu 
tempo 
 
 
 

 

  
La casa de muñecas. Ana 
Alonso. El árbol de la lectura 
(Oxford). 2010. 
A crise obriga a unha familia a 
ter que pasar as vacacións na 
casa da avoa, na vila, algo que 
aos fillos non lles fai ningunha 
graza. Pero o que parecía que ía 
ser un verán aburrido 
convértese, para os dous 
irmáns, nunha aventura que 
nunca esquecerán: a avoa baixa 
do faiado unha antiga casa de 
bonecos, de cando ela era nena, 
que se converterá no escenario 
dun misterio que os pequenos se 
empeñarán en resolver, e máis 
dun susto depararalles a súa 
investigación  
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«A coroa de Napoleón» de 
Jaureguizar. Xerais (2010) 

Na cidade da Coruña celébrase o 
bicentenario da batalla de Elviña, 
e no medio desta celebración 
acontece algo que podería crear 
un importante conflito 
diplomático con Francia: a coroa 
de Napoleón cedida para os actos 
desapareceu. Para resolver a 
situación aparece Tintimán, unha 
sorte de xornalista-investigador, 
estudante de bacharelato cun 
máis que alto concepto de si 
mesmo, algo así como un 
superheroe algo impertinente, 
que, axudado por amigos e o seu 
gato señor Grozni conseguirá 
resolver o problema malia os 
atrancos que se lle van 
presentando. 

Era por setembro Xabier 
Quiroga. Xerais (2004) 
 
Aldara, a recente ministra do 
goberno de esquerdas, regresa 
a súa vila natal para asistir a un 
enterro dun dos seus seres 
queridos. Durante a súa 
precipitada viaxe, rememora o 
que sucedeu alí hai trinta anos, 
coincidindo co inicio da súa 
adolescencia. 

 

 

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROS    EN INGLÉSEN INGLÉSEN INGLÉSEN INGLÉS 

 


