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Te daré la tierra.

Chufo Loréns.

Ed. Grijalbo

A Barcelona do sécu-

lo XI acolle nos seus

muros dúas historias

marcadas polo dra-

ma, o amor e ambición. Para os afecciona-

dos á novela histórica: pactos, intrigas, co-

mencio, convivencia entre relixións.

Paraíso inhabitado.

Ana Mª Matute.

Ed. Destino.

Esta novela recrea un universo

infantil delicado e marabilloso

que a protagonista, Adriana, vai

creando e no que sitúa a amigos

imaxinarios e unha familia que nunca puido ter.

A súa felicidade vese perturbada cando Adria-

na inicia o periplo escolar e entra definitivamen-

te no mundo dos adultos, un ámbito que llle re-

sulta alleo cando non hostil.

É esta unha novela moi sentimental e moi tenra,

que fai sufrir e asemade gozar.

Para pais
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Para que a calor poidas soportar

Un libro á praia has de levar

A fronda dos cervos.

Doa

Algo de música. Quinto tra-

ballo da veterana banda.

Compendio baseado na lírica

galego portguesa. Inclúe a

que podería ser a primeira canción protesta

da historia: Porque no mundo minguou a

verdade, con texto de Airas Nunes

Algo de música
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La historia de Iqbal.

FrancescoD'adamo.

Ediciones SM, Colec-

ción "Barco de vapor"

Unha moza paquistaní padece unha infancia

sen esperanza, o seu amigo Iqbal non acepta

a situación. Feitos reais que non fan crer

que un futuro xusto é posible.

As lágrimas de Shiva.

César Mallorquí.

Ed. Rodeira.

O libro preséntanos

unha historia estraña

e fantástica que, aínda

que por veces, nos fa-

ga pasar medo, non é

unha novela de terror.

Todo comeza co misterio dun obxecto moi

valioso que estivo perdido durante séculos.

Intriga, misterio, amor e moitas outras sen-

sacións farán que o lector goce con esta lec-

tura.

Para o primeiro ciclo Para o segundo ciclo Para Bacharelato

El secreto del caserón

abandonado. Pilar López

Bernúes. Ed. Bruño.

A novela conta a historia

de Ana, unha adolescen-

te que vai pasar uns días

de vacacións nunha adea do pre-Pireneo

onde contacta cun grupo de rapaces cos

que acaba por sentirse fenomenal e cos

que vivirá misteriosas aventuras. A amiza-

de, o amor, a acción e o misterio inzará

este fermoso libro.

Futuro imperfecto. Xulio

Alonso Díaz. .

Ed. Galaxia.

Reflexión en clave per-
soal. A autora emprega a

segunda persoa para reflexionar sobre a

súa propia vivencia dirixíndose á súa pa-

rella xa finada. Feitos reais que retratan
a vida dunha xeración que debe enfron-
tarse a medos descoñecidos tras a con-

O curioso incidente do can a medianoi-

te.. Mark Haddon (Tradución de Moi-

sés Rodríguez).

Rinoceronte Editora

A historia dun adolescente que sabe moito

de matemáticas, de ciencias, de xeogra-

fía ...pero que ten moitas dificultades para

relacionarse con outras persoas. Unha noi-

te atopa a Wellington, o can da veciña,

atravesado por unha forca de xardín e de-

cde investigar.

Todo é silencio.

Manuel Rivas.

Ed.Xerais.

A novela narra o as-
censo social de Maris-
cal, un capo contra-
bandista, e das per-

soas que habitan Noitía,un lugar no
que as redes do contrabando, recon-
vertidas ao narcotráfico, acadaron
tanto poder que estiveron moi preto
de controlar o poder social e as ins-
titucións.


