
Máis respostas ás preguntas 
que nunca te fixeches 
Autor: Philippe Nessman 
Editorial: Faktoría K de libros, 
 
Este libro responde a máis de 100 pre-
guntas inéditas, sempre en serio e con 
bo humor  

El factor humano 

Autor: John Carlin 

Editorial: Seix Barral 

  

Nelson Mandela emprega o de-

porte para unir a dúas comunida-

des duramente enfrontadas. 

La enciclopedia. Guía no 

autorizada de las novelas y 

el mundo de Harry Potter  
Autor: Steve Vander Ark 

Editorial: Ediciones B 

 

Da A á Z, todo o que precisas saber 

sobre o mundo de Harry Potter 

Frases célebres de niños 
Autor: El Hormiguero 

Editorial: Aguilar 

 

Unha colección das reflexións  máis 

hilarantes dos nenos e nenas que parti-

ciparon no programa “El Hormiguero” 

NON FICCIÓN CÓMICS 

Dámsmitt 
Autores: Kike Benlloch / M. Cráneo  

Editorial: Dibbuks 

 

Dous enigmáticos empregados de  

correos  viven nun mundo que non 

chegan a entender. 

El arte de volar 
Autores: Kim / A. Altarriba  

Editorial: De Ponent 

 

A reconstrucción da vida dun per-

sonaxe humilde na durísima España 

do século XX. 

Asterios Polyp 
Autor: David Mazzucchelli 

Editorial: Sins Entido 

 

Asterios Polyp é arquitecto e dá 

clases en Ithaca, Nova York. Un 

raio destrúe o edificio no que vive e 

marcha da cidade para buscar traba-

llo como mecánico de coches 

El invierno del dibujante 
Autor: Paco Roca  

Editorial: Astiberri 

 

Dous debuxantes de primeira fila 

abandonan a editorial Bruguera para 

fundar Tio Vivo, unha nova revista 

que lles permita maior liberdade 

creativa. 

Biblioteca do  

IES María Casares 

Nadal 2010 

Este Nadal 

Le e regala 

libros 

http://www.culturagalega.org/lg3/lg3_autor_detalle.php?Cod_prsa=1050&busca=Philippe%20Nessman
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El nombre del viento 
Autor: Patrick Rothfuss 

Editorial: Plaza & Janés 

Músico, esmoleiro, ladrón, estudante, mago, 

heroe e asasino: esta é a lenda que rodea a figura 

de Kvothe, o protagonista desta novela. Agora, 

por fin, el vai relatar a verdade sobre si mesmo.  

El libro del cementerio 
Autor: Neil  Gaiman 

Editorial: Roca 

As pantasmas dun cementrio acollen a Nadie, un 

bebé que conseguiu fuxir do malvado Jack a noite 

en que este asasinou a toda a súa familia. 

Reckless. Carne de pedra 
Autora: Cornelia Funke 

Editorial: Xerais 

No mundo que hai detrás do espello os contos 

máis escuros son realidade e un maleficio con-

verte a carne humana en pedra 

 A escura luz do Tíber 
Autora: Lola Gándara 

Editorial: Xerais 

Co Imperio Romano como telón de fondo, unha 

rapaza cóntanos en tres diarios persoais  o seu 

encontro coa vida: amores, desengaños, tristura... 

Zara y el librero de Bagdad 
Autor: Fernando Marías 

Editorial: SM 

A vida dun escritor solitario vese sacudida ao 

cruzarse con outras dúas: a de Max, un ancián 

enigmático e a da súa veciña  Zara. 

Cuentos en verso para niños 

perversos 
Autor: Roald Dahl 

Editorial: Alfaguara 

Versións paródicas dalgúns dos contos tradi-

cionais máis coñecidos.  

O corsario negro 
Autor: Emilio Salgari 

Editorial: Xerais 

Novela de aventuras protagonizada por un 

pirata do século XVII. 

Sin noticias de Gurb 
Autor: Eduardo Mendoza 

Editorial: Seix Barral 

Diario dun extraterrestre que busca a Gurb 

polas rúas de Barcelona baixo a apariencia 

corpórea de Marta Sánchez. 

Morning Star 
Autor: Xosé Miranda 

Editorial: Xerais 

Lourenzo é un rapaz de quince anos que vive 

cerca de Pontevedra, nunha taberna que os 

seus pais rexentan. Ata alí chegarán escuros 

personaxes. 

Asesinato no  

Consello Nacional 
Autor: Diego Ameixeiras 

Editorial: Xerais 

En marzo de 2009, logo do reunión do Con-

sello Nacional do BNG, o parlamentario Ma-

rio Dacosta é asasinado no parking dun hotel . 

El jardín secreto 
Autor: Frances Hodgson Burnett 

Editorial: Siruela 

Un día, desafiando as advertencias dos 

maiores, Mary Lennox, unha nena orfa de 

mal  carácter, entra nun recóndito xardín 

que permanece pechado desde hai dez 

Dez negriños 
Autor: Agatha Christie 

Editorial: Galaxia 

Dez persoas reciben senllas invitacións a 

pasar uns días na mansión dun descoñeci-

do. A primeira noite, unha voz acúsaos de 

ser culpables dun crime. 

Unha bolsa de canicas 
Autor: Joseph Joffo 

Editorial: Edicións do Cumio 

Un neno xudeu contempla horrorizado o 

avance das tropas nazis en Francia. 

Los ojos amarillos  

de los cocodrilos 
Autor: Katherine Pancol 

Editorial: La esfera de los libros 

Un día, Antoine, o marido guaperas de 

Josephine, abandónaa  e marcha  criar cro-

codilos a Kenia. 

Cada siete olas 
Autor: Daniel Glattauer 

Editorial: Alfaguara 

Emmi y Leo nos enseñan que, después de 

que seis olas rompan en la orilla llega la sépti-

ma, y ésa trae siempre muchas sorpresas.  


