
PRIMEIRO CICLO ESO 

 Regala un libro no Nadal 

ou leva un destes da  

biblioteca 

 Biblioteca                   

IES Alexandre Bóveda 

ADULTOS 

Sol de Inverno 
Rosa Aneiros 
Ed. Xerais 
Último premio  xerais de nove-
la. Unha obra comprometida 
na que os personaxes desta-
can pola rebeldía na defensa 
dos ideais e da xustiza. 
 

Sansón Troleyro 
Enrique Vázquez Pita 
Ed. Xerais 
Os enredos do bacharel San-
són coa Inquisición por ser 
bisneto dunha meiga de Can-
gas e vender herbas da risa 
aos peregrinos. Divertida his-
toria ambientada no Santiago 
do século XVII. 
 

A praia dos afogados 
Domingo Villar 
Ed. Galaxia 
Segunda novela do autor de 
Ollos de auga. O inspector 
Leo Caldas terá que resolver 
desta vez un misterioso 
asasinato na praia de Panxón. 

Detective Esqueleto 
Derek Landy 
Ed. SM 
Terceira aventura de Skul-
duggery Pleasant , un de-
tective con inxenio que... 
está morto! 

Emily. The Strange. 
Rob Reger 
Ed. SM 
Emily é auténtica, estranamen-
te antiguay, misteriosa. Gústa-
lle ser diferente. Para ela non 
hay nada máis aburrido que 
copiar a alguén. 

Bel : Amor más allá de la muerte 
Care Santos 
Ed. SM 
Por que todo lle parece tan raro 
a Bel?. Que está pasando? Terá 
que averigualo para non perder 
o amor da súa vida 

Eu servín ao rei de Inglaterra 
Bohumil Hrabal 
Ed. Rinoceronte 
Humor e linguaxe coloquial 
para amosarnos unha parte 
da historia europea da segun-
da metade do século XX, domi-
nada por dous feitos clave: o 
nazismo e o comunismo. 

Uriel 
Ana Alonso/ J. Pelegrín 
Ed. Anaya 
Quinta entrega de La llave del 
Tiempo. Martín debátese en-
tre regresar de novo ao futuro 
ou quedarse no mundo que 
coñecéu para participar nunha 
aventura espacial que está a 
punto de comezar. 

Flanagan. Flash Back 
Andreu Martin/J. Ribera 
Ed. Xerais 
Outra aventura de Flanagan 
que deberá seguir o rastro da 
súa exmoza. Unha pista con-
duce a unha tapadeira de 
xoias roubadas e ao coñece-
mento dun asasinato.Un dos 
seus casos máis complexos e 
perigosos. 

 



SEGUNDO CICLO  

E BACHARELATO 

Makinaria 
Carlos Negro 
Ed. Xerais 
Es un malote? Non leches 
nunca un libro de poesías? 
Este é  o teu libro de versos 
tuneados, maqueados de furia 
xuvenil. Versos sen final feliz. 

21 Relatos contra el acoso 
escolar 
Varios 
Ed. SM 
Algúns dos escritores máis 
importantes xúntanse neste 
libro para denunciar o acoso 
escolar desde distintas pers-
pectivas. 

Relatos de terror sobrenatural 
Robert E. Howard 
Ed. Urco 
Ao máis puro estilo Lovecraft, 
Howard fainos sentir os me-
dos que subxacen na psique 
do ser humano. 

 

Ás de bolboreta 
Rosa Aneiros 

Ed. Xerais 
Premio da Fundación Caixa 
Galicia de literatura xuvenil 

2009.  Un relato no que  per-
sonaxes de orixe multiracial 

conflúen na cafetaría "Luzada" 
facéndonos partícipes de moi-
tos dos temas de actualidade 

que nos preocupan  

El cuchillo en la mano 
Patrick Ness 
Ed. SM 
Imaxina que vives nun pobo 
que garda segredos. Imaxina 
que es o único neno do pobo e 
que eses segredos te van fa-
cer correr. Novela trepidante. 

El salvaje 
Antoni García Llorca 
Ed. SM 
Premio Gran Angular 2009. 

Bernabé é un adolescente que 
chega ao orfanato despois de 
pasar os últimos dez anos da súa 
vida afastado da civilización, só 
na compañía dunha parella de 
lobos. 

Campos de fresas 
Jordi Sierra i Fabra 

Ed. SM 
Reedición desta novela dun 
dos autores máis relevantes 

da literatura xuvenil. Unha no-
vela sobre as eleccións que 

facemos na vida co tema das 
drogas como trasfondo. Se 

escollemos mal na partida da 
vida, podemos xogar unha 

prórroga? 

Maldita adolescente 
María Menéndez Ponte 
Ed. SM 
Inseguridades, primeiros amo-
res, música, poesía... Unha 
novela  sobre a necesidade de 
sentirse queridos.. 

 

O derradeiro irmán 
Nathacha Appanah 
Ed. Xerais 
Xudeus deportados de Palesti-
na en 1940, a cadea en Illa 
Mauricio, dous nenos... unha 
historia de amizade conmove-
dora que obtivo diversos pre-
mios en Francia. 


