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Delicioso libro. Un
canto á liberdade, ós
propios principios e á
independencia.

Colección de relatos cur-
tos de gran simbolismo e
imaxinación.
Tamén do mesmo autor:
Tokio Blues e Kafka en la
orilla.

Suxerentes microrrela-
tos; unha invitación
para encher os silenzos
ó final de cada historia

Para todos os lectores
"compulsivos". Unha
novela nada común!

Sorprendente, máxica,
marabillosa novela...
que vos recomendo
encarecidamente

Engaiolante historia da
relación que entablan
catro persoas de-
sarraigadas que acaban
disfrutando da vida. Un
libro extraordinario.

Si che gusta a novela
negra, non poderás
deixar de ler  esta.
Ven de saír a segunda
parte

A dura vida, en Afganistán,
de dúas mulleres casadas co
mesmo home.
Libro do autor da tamén
estupenda: Cometas en el
cielo.

Impactante novela
sobre a dor das vícti-
mas inocentes de
toda guerra

Mulleres moi distintas com-
parten confidencias
nun club de calceta.

A amizade e a forza
da palabra para so-
brelevar o odio e  a
incomprensión.

Cartas de mulleres valentes,
soñadoras... que falan das súas
circunstancias vitais e recrean
coa súa voz moitos problemas
do mundo actual: violencia,
guerras, marxinación social...

Tenra historia na que unha
nena escoita ansiosa as car-
tas que lle manda a súa
boneca por medio dun
carteiro moi especial

Relatos curtos de
amor, desamor,
esperanzas, fraca-
sos e ausencias.
Sempre coa forza
transformadora
deste sentimento

"Promesas sin
cumplir..."
"Lealtad puesta a
prueba..."
"Fuerzas que se
enfrentan..."

SUXESTIÓNS PARA REGALAR EN NADAL
ADULTOSXUVENIL

Un bo acercamento á
poesía.
"...mientras se lee, se
ama, se imagina y  se
desea, y el tiempo se
dilata, se olvidan las
horas y los días y  se
recobra la esperanza"

Diversos autores galegos
son "buguinas" que
"transmiten a voz de per-
soas que normalmente non
a teñen" (p. 13)
"...porque a literatura nos
permite dunha maneira
excepcional (...) trasladar-
nos e poñernos na pel dos
demais" (p. 15)

Inspirado no mito de
medusa, este libro
plantexa o tema da vio-
lación e as súas conse-
cuencias posteriores
nun mundo de adoles-
centes


