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Para todos os públicos 
  Xa temos aquí as tan 
esperadas películas da saga 
crepúsculo: Crepúsculo, 
Luna  nueva e Eclipse. Os 
amantes do xénero están de 
noraboa. 

 

 
 

 
 

La ola. 

Basada na  novela homónima de 
Morton Rhue (1981) que a súa 
vez se basa no  experimento dun 
profesor dun instituto de Palo 
Alto (California) en 1967 para 
explicarlle  aos seus alumnos cal 
é o funcionamento dos gobernos 
totalitarios. 

 
O LABIRINTO ARIO. 
Curtametraxe de Alfredo Pardo 
Hermida.Hitler morre en 1946 e 
a tumba está na parroquia de 
Nogueira. Os seus lugartenentes o 
doutor Manfred e Helmuth 
auspiciados polo Xeneralísimo 
Franco que intercede coa 
Marquesa de Tor para seguiren 
traballando na chegada dunha 
raza aria, o rexurdir do IV Reich 
e o espertar dun novo Mesías. 
A procura do Santo Graal no 
Monte do Faro, experimentos 
nas bases subterráneas nazis de 
Belesar, rituais satánicos na 
cripta romana de Sta. Eulalia de 
Bóveda e os contactos co planeta 
Ummo conforman este labiríntico 
filme. 
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 LIBROS PARA 

TODOS 

Rosa Aneiros, Ás de 
bolboreta. Novela na que 
conflúen as vidas de distintos 
personaxes dándolle un 
carácter internacional ,  
humano e solidario. 

 

Francisco Castro,O segredo de 
Marco Polo. Unha historia de 
amor entre un xove soldado, fillo 
do militar máis importante da 
cidade , e unha principessa, Naia, 
fermosa e adorada por toda a 
cidade, sobriña do Dogo e 
obrigada por este a un 
matrimonio de estado cun home 
que non quere e nin sequera 
coñece. A historia de amor entre 
o soldado e a princesa, xa que 
logo é un amor imposible. Ata 
que entra en xogo un Marco Polo 
que vai vivir axudando aos dous 
amantes, a súa derradeira 
aventura. 
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Haruki Murakami, 1Q84. 
A novela desenvólvese 
sobre o pano de fondo da 
historia contemporánea, 
das seitas relixiosas, do 
maltrato e da corrupción, 
un universo enrarecido no 
que o narrador escaravella 
para desvelar outra 
realidade oculta. 

Pepe Tobaruela, Na cerna da 
selva. É tamén a historia do 
encontro entre dúas 
civilizacións, a moderna Europa 
fronte á descoñecida África dos 
pigmeos, nunha redentora 
procura na que o protagonista 
descobre cal é a esencia do 
medo, como se forxa a maldade 
e a que cheira a morte, vivencias 
límite que lle cambiarán a súa 
maneira de afrontar a vida.  

 

Jean M. Auel, La tierra de las 
cuevas pintadas. Sexto libro da 
serie Los hijos de la tierra. 
Recreación da forma de vivir de 
hai miles de años, plasmando o 
terreo e convertendo os lugares, os 
desexos, as crenzas, a creatividade 
e a vida cotiá dos europeos da Era 
Glacial en algo moi real para os 
lector de hoxe en día. 

Connie Willis, El libro del 
día del juicio final.  Mestura 
de novela histórica e odisea 
futurista, de drama e de 
comedia intelixente. Connie 
Willis preséntanos unha 
historia de viaxes no tempo 
onde os feitos científicos son o 
de menos e onde a acción do 
libro transcorre entre o pasado 
onde se desenrola un drama 
impactante e o presente, onde 
se describen uns feitos atípicos 
dunha forma máis aberta, 
incluso con finos toques de 
humor. 

 

 

 
 

 
Marcos Calveiro, O pintor do 
sombreiro de malvas. Un 
adolescente é enviado pola súa 
nai dende París a pasar cunha tía 
unha boa tempada na vila de 
Auvers.Alí coñecerá a Vincent, 
un pintor que semella beberse a 
vida con cada violenta pincelada 
sobre o lenzo e do que durante 
sesenta e nove días se fará 
inseparable, acompañándoo no 
seu deambular polos trigais e na 
súa infatigable loita contra os 
convencionalismos da vida 
provinciana. 

Carlos G. Reigosa, A agonía do 
león. Narra con grande rigor 
histórico as andanzas de Manuel 
Girón, primeiro loitador no frente 
de Asturias e logo guerrilleiro 
antifranquista polo Bierzo, Ourense 
e norte de Portugal. 

 PARA OS AMANTES DOS 
CLÁSICOS 

Luciano de Samósata, Relatos 
verídicos. Tradución e 
introdución: Xurxo Pereira e Xosé 
Abilleira. Vén de aparecer a primeira 
tradución ao galego dos Relatos 
verídicos (Ἀληθῆ διηγήματα) de 
Luciano de Samósata e que foi 
traducida maxistralmente  polo noso 
compañeiro Xurxo. 

 
PARA  OS AMANTES DA 

FILOSOFÍA 
Simone Regazzoni,  invítanos a 
embarcar no voo 815 da compañía 
Oceanic xunto a Jack, John, Kate, 
Sawyer e todos os fans da serie e, 
con paixón e  sen prexuízos, abre 
camiños para a filosofía 
contemporánea e regresa ás 
preguntas de sempre a través dunha 
das grandes narracións actuais: 
existe un mundo externo ou é unha 
mera ilusión? Que é a verdade? 
Que é unha illa? Onde estamos? 

 

 


