
 

EPICURO EL SABIO , WILLIAM MESSNER-
LOEBS, SAM KIETH  

O famoso filósofo Epicuro el 
Sabio trasládase de Samos, 
a súa cidade natal, a Atenas, 
o centro mundial da filosofía, 
a arte e a democracia. Alí 
coñecerá a Platón, 
Aristóteles, ao respectado 
Sócrates e ao pequeno 
Alejandro el Magno. Xuntos 
vivirán aventuras moi 
divertidas, revivirán mitos 
clásicos e encontraranse cos 
típicos problemas dos deuses. Nunca antes 
aprender historia clásica foi tan divertido 

Novela gráficaNovela gráficaNovela gráficaNovela gráfica 
LOGICOMIX . Apostolos Doxiadis e Christos H. 

Papadimitriou. (2011) 

Unha novela gráfica sorprendente 
que converte algo tan árido como 
a matemática e o terremoto 
conceptual que sacudiu os seus 
alicerces cara a finais do XIX e 
durante as primeiras décadas do 
XX nunha aventura apaixonante, 
narrada por un dos seus 
protagonistas: Bertrand Russell 

 

    
                                                    CINECINECINECINE    
18 comidas de Jorge Coira. 
(2010) 
18 comidas conta seis historias ao 
longo dun único día de ficción. Unha 
película de formato pouco 
convencional -con guión pero con 
diálogos abertos á improvisación- que 
viaxa a través de dezaoito comidas -
almorzos, xantares e ceas- que nos fan 
partícipes dalgúns deses momentos 
que poden cambiar unha vida. 

 

Las aventuras de Tintin. Steven 
Spielberg (2011) 
Tintín, un novo xornalista dotado 
dunha curiosidade insaciable, e o seu 
leal can Milú descobren que a 
maqueta dun barco contén un 
enigmático e secular segredo que 
deben investigar. 
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LIBROS PARA TODOS/ASLIBROS PARA TODOS/ASLIBROS PARA TODOS/ASLIBROS PARA TODOS/AS 

Xoeliki, as aventuras dun 
ciberpirata. O grande 
apagamento. Abraham 
Carreiro. Sotelo Blanco. 
(2012) 
Un libro recomendado para o 
primeiro ciclo de ESO. 
“Xoeliki e os ciberpiratas volven 

con novas aventuras. Esta vez a Internet está apagada, 
apenas funciona. As rúas tamén están ás escuras, non 
teñen iluminación. É o Grande Apagamento.  

 O país adormentado. Xabier P. DoCampo. 
(2012)INFANTIL E 
XUVENIL, FÓRA DE 
XOGO No país de Glearim, onde 
reina Ambulasac o Vixiante, todos 
os seus habitantes dormen 
deseguido.No pasado 
concedéraselles o don de non 
morrer mentres durmían, por iso 
teñen medo a estar espertos e foron 
durmindo cada vez durante máis 
tempo coa intención de ser eternos.  
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As voces baixas. Manuel Rivas. Xerais (2012) 

Esta obra é unha construción de 
humor e dor. Unha novela da vida 
para chorar e rir. Quen son as 
voces baixas? Son as criaturas, os 
nenos e nenas, as mulleres que 
falan soas, os mortos, os 
animais... É a ironía a que sostén 
as palabras, a que terma das 
«voces baixas» para que non se 
afundan, para que resistan e 
mesmo procuren unha segunda 

vida á marxe das relacións de dominio e poder, nun 
entroido existencial.  
 

Cartas de inverno. Novela gráfica. Antonio Seijas. 
Xerais(2012)Baseado na novela de Agustín Fernández 
Paz. Á volta da súa viaxe, o 
escritor Xabier Louzao atópase 
coas cartas que o seu amigo 
Adrián lle escribira durante a súa 
ausencia. Unhas cartas que, nunha 
espiral de enigmas, descobren os 
estraños sucesos que está a vivir 
Adrián na súa nova casa e que 
levan a Xabier a acudir na súa 
axuda. Mais alí, os dous amigos 
terán que enfrontarse a misterios que talvez as persoas 
nin tan sequera somos capaces de imaxinar. Versión en 
banda deseñada de Cartas de inverno, a extraordinaria 
novela de terror de Agustín Fernández Paz, un dos 
clásicos da narrativa galega contemporánea. 

 

 

 
La reina descalza. Ildefonso Falcones. Ed. 
Grijalbo. (2013)  

 
 
Ildefonso Falcones presenta a súa 
nova obra, La reina descalza, unha 
apaixonante e vívida recreación de 
Madrid e Sevilla de mediados do 
século XVIII, unha conmovedora 
historia de amizade, paixón e 
vinganza que une dúas voces de 
muller nun canto esgazado pola 

liberdade. 

 

 

La bibliotecaria de 

Auschwitz. Antonio G. 

Iturbe. Ed. Planeta (2012) 

Sobre a lama negra de Auschwitz 
que todo o engole, Fredy Hirsch 
levantou en segredo unha escola. 
Nun lugar onde os libros están 
prohibidos, a moza Dita esconde 
baixo o seu vestido os fráxiles 
volumes da biblioteca pública 
máis pequena, recóndita e clandestina que existiu 
nunca. 
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FILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍA----ÉTICAÉTICAÉTICAÉTICA    
Ética de urgencia. 
Fernando Savater. Ariel 
(2012) 
A política, o 15-M, as novas 
tecnoloxías, Internet e as 
descargas ilegais, os abusos de 
poder, as contradicións do 
capitalismo, a forza e a 
debilidade da democracia, pero 
tamén a beleza, a morte, a 
solidariedade... 

Historia de la Filosofía sin temor ni temblor de 
Fernando Savater: (2009). Alba e Nemo, dous 
adolescentes, son o fío condutor desta historia da 
filosofía para mozos. Enlazando maxistralmente as 
vidas dos máis importantes filósofos, 
fainos partícipes das correntes de 
pensamento que marcaron a historia 
da humanidade dende Sócrates ata o 
século XX. O prólogo introduce os 
mozos na idea de que é a filosofía 
para inmediatamente arrancar, da 
man de Alba e Nemo e os seus 
particulares reflexións, coas súas 
orixes, logrando un texto excepcional que sen dúbida 
interesará a todo tipo de público.  
 

 


