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BANDA DESEÑADA 

 
Ardalén 

Guión e debuxos de  
Miguelanxo Prado 
Somos o que recordamos. 
Pero a memoria non é un 
rexistro obxectivo e inalterable, 
porque tamén somos o que os 
demais recordan de nós. 
Sabela intenta reconstruír 
unha historia, unha parte da 
súa historia a través dos 
recordos de Fidel. Pero hai 

máis fíos que se van enguedellando nese proceso de 
recuperación. E nesas memorias, propias e alleas, hai 
amor e cariño, rancores e odios. Por eso recordar non é 
inocuo. 
Miguelanxo Prado Premio Nacional de comic 2013. 
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Brújulas que 
buscan sonrisas 
perdidas. Albert 
Espinosa (2013) 

O amor verdadeiro, a familia, a 
vinganza, as segundas 
oportunidades, a sinceridade... Na 
súa nova novela, Albert 
Espinosa somérxenos nunha 
emocionante historia protagonizada 
por uns personaxes inesquecibles 

que nos farán reflexionar e descubrir o que é realmente 
importante na vida. 

La  casa  de  los  amores 
imposibles  de  Cristina  López 
Barrio 
Clara Lagoa é unha fermosa 
adolescente dun pobo castelán de 
principios do século XX. Cando se 
namora perdidamente dun facendado 
andaluz, a súa nai, unha feiticeira 
vesga, prevena da maldición das Lagoa: 
están condenadas a sufrir o desamor. 
Así, o facendado abandónaa tras 
quedarse embarazada e Clara, cega de 
rabia, abre un bordel na casa grande vermella, aos 
arredores do pobo. Alí, dá a luz a Manuela, unha nena fea e 
murcha... 
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Legado nos ósos 
Dolores Redondo Meira 

Narrativa. Xerais (2013) 
Dolores Redondo ofrécenos agora o 
segundo volume da súa triloxía 
ambientada no val do Baztán e 
protagonizada pola inspectora 
Amaia Salazar, da Policía Foral de 
Navarra. O xuízo contra o padrasto 

da moza Johana Márquez está a piques de comezar. A el 
asiste unha embarazada Amaia Salazar, que un ano atrás 
resolvera os crimes do chamado «basajaun», que 
sementaron de terror o val do Baztán.  

 
 
Os fillos do mar 
Pedro Feijoo Barreiro.  

 Narrativa. Xerais (2012) 
Simón Varela é un mediocre 

arquitecto residente en Vigo. Un día 

recibe unha chamada dunha señora 

da alta sociedade viguesa, Isabel 

Llobet, para que lle faga unha 

reforma nunha fonte da súa 

propiedade, nun pazo de Canido. Aos poucos días de 

comezar a reforma, Simón atopa un cofre 

pechado. Simultaneamente, a señora, xa maior, morre en 

estrañas circunstancias. A partir de aquí, o arquitecto vese 

involucrado nunha intrigante trama na que tamén parece 

estar envolta a familia da muller morta. 

 
                      CINE 
O Apóstolo un filme de 
Fernando Cortizo 

 
Un presidiario evadido vai a unha 
aldea de montaña recuperar un 
botín agachado hai anos. Desde 
daquela, os paisanos desviaron o 
trazado do Camiño de Santiago 
para atraer peregrinos. El 
pretende saír da fonda na que 
pernocta para procurar o tesouro, 
mais deberá evitar os veciños... E 
tamén almas en pena, meigas e 
quen sabe que máis.  
 

 

LIBROS PARA TODOS/AS en  
galego 

Cadeas de Xabier López López. 
 NARRATIVA. Xerais-2013 

Nun porto afastado, Manuel 
Antonio mantén unha fermosa 
historia de amor cunha 
sorprendente muller á que 
coñeceu grazas a un estraño 
navegante chamado Joseph 
Conrad. Un rapaz de 15 anos 
relata a época en que os 
veraneantes madrileños eran o 
punto de todas as olladas e 
desexos da súa vila. 
 

 
Ámote Leo A. Destino Xalundes 
Rosa Aneiros. INFANTIL E XUVENIL. Xerais (2013) 

Catro amigos e unha gran viaxe. Este 

era o plan de Leo ao rematar os 

estudos universitarios. En cambio, 

todo se esborralla uns meses antes de 

partir, cando os seus colegas se botan 

atrás e Leo debe afrontar unha 

decisión transcendental: desistir ela 

tamén ou marchar soa. A encrucillada 

é difícil e as dúbidas afógana, pero a ansia por coñecer 

mundo pode máis que todos os medos. 

 
O anxo de Eva  
 Marina Mayoral  
NARRATIVA. Xerais (2013). 
Unha nena moi lista, un mozo belísimo 

con ás de anxo, unha nai abrumada e 

abrumante, un pai engaiolador e un 

tanto viraventos, unha amiga que lle 

está aprendendo a bicar con lingua, un 

irmán ateo, unha avoa que fala co 

marido morto. Un ático fronte ao mar e longas e cálidas 

noites dun verán no que a nena comeza a ser muller... 

 


