
 

Las flores del mal  
Charles Baudelaire 
Ilustraciones Pat 
Andrea 
Version Jaime Siles 
Libros del zorro rojo. 
 
As flores do mal son 
os poemas de Beau-
delaire prohíbidos en 
Francia por ofensa á 

moral e aos bos costumes. Aparecen agora en 
edición bilingüe Ilustrados por Pat Andrea e consti-
túen unha das recreacións máis suxestivas sobre o 
universo de Baudelaire.  
Non defraudará aos máis atrevidos. Xa estades 
advertidos, vós veredes...se cadra non é o agasallo 
máis apropiado para a avoa, ou si?... por que non? 
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Oscar wilde 
El retrato de Dorian Gray 

Ilustrado por MPMP Rosa-
do 
Galaxia Gutenberg 
Circulo de Lectores. 
 
Os xemelgos Rosado, gaña-
dores do premio ARCO 2008 
para novos artistas, vense 
atraídos de forma natural 
pola temática do Retrato de 
Dorian Gray.  
O libro está recomendado 
vivamente polo noso esixente 
club de lectores que acaba 

de rematar a lectura da única novela de Oscar Wilde, 
nunha edición normal, claro. É este un libro para tocar, 
ver, follear e admirar as súas inesperadas ilustracións . 
Algo moi especial para os que saben apreciar unha pe-
quena obra de arte. (Conste que non levamos comisión)  
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Yo seré los ojos de la tierra  
Edelvives 

 
 Podedes admirar unhas excep-
cionais fotografías aéreas que 
mostran a beleza e o sufrimento 
do planeta, as inquedanzas e 
os soños dos seres humanos 
que cobran voz en  expresivos 
textos e ilustracións................  
 
Nas páxinas deste libro técese 
un novo mundo máis solidario.  

. 

Leonardo. 
Susanne Rebscher. 

Edelvives 
 

Unha forma excepcio-
nal de coñecer a obra 
de Leonardo: despre-
gables, ducias de sor-
presas. Todo un aga-
sallo para a vista , o 
tacto...precioso 

Descubrir a arte a través do 
mundo. Faktoría K 
 
Explicación adaptada sobre 18 
obras procedentes de Nixeria, 
Etiopía, Exipto, Irán, India,...
(máscaras, esculturas, manus-

critos en pel e material vexetal, minia-
turas, obxectos decorativos, vasos de 
terracota, esculturas, imaxes relixio-
sas...).  
Realmente exquisito. 
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Rebeldes del bienestar 
Jordi Royo 
Alba 

 

¿Que ocultan nuestros hijos? 
Javier Urra 
la esfera de los libros 
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Elogio de la lentitud 
Carl Honoré 
RBA 
Por que temos tanta présa?  
É posible e desexa-
ble facer as cousas 
con calma... 
 

El cisne negro 
Nassim Taleb 
Paidos 
Aferrámonos ao coñecido, ao que 
ten explicación, ao previsible.pero 
ao final, estes modelos derrúban-
se e o mundo vénsenos abaixo. 
Un ensaio sobre predicións e 
falsos expertos, moi rigoroso, 
tremendamente provocador e 
orixinal. 



 

La chica que soñaba con una 
cerilla y un bidón de gasolina.  
Stieg Larson 
Destino 

El chino 
Henning Mankell 
Tusquets 

Una golosina 
Muriel Barbery 
Zendrera Zariquiey 
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Ideado e dirixido por Fernando Marí-
as e Silvia Pérez, acaba de aparecer 
este 21 relatos contra o acoso 
escolar, no que colaboran outros 
tantos escritores: Ana Alcolea, Mont-
serrat del Amo, Elia Barceló, Lola 
Beccaria, Martín Casariego, Agustín 
Fernández Paz, Carlo Frabetti, Espi-
do Freire, Ricardo Gómez, Alfredo 
Gómez Cerdá, César Mallorquí, 
Andreu Martín, Gustavo Martín Gar-
zo, Gonzalo Moure, Emilio Pascual, 
Rosa Regàs, Marta Rivera da Cruz, 
Jordi Sierra i Fabra, Care Santos, 
Lorenzo Silva unen as súas voces 
contra o acoso escolar. Xente intere-
sante, non credes? 

 

Para @s desobedientesPara @s desobedientesPara @s desobedientesPara @s desobedientes    

No abrir. Enciclopedia 
de los misterios mejor 

guardados. 
DK 
 

Se o fas, descubrirás 
cousas que nunca che 
ensinarán os profeso-

res. Que máis podes pedir?. Por certo tamén é 
perfecto para pais, avoas, tías.  
Para todas as idades. 
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El libro de los enigmas y 
tesoros del mundo. 
Michael Bradley 

Paraninfo 
 
Non che imaxinas as aventu-
ras reais que están agochadas 
detrás dos tesouros máis fa-

mosos do mundo. Ademais hai moreas de tesou-
ros que aínda quedan por descubrir. Totalmente 
recomendable.  
Non o poderás deixar.  

En busca de la ciudad de 
oro. 
Stephen Biesty.  
Paramón. 
 
Despregables do Partenón, da 
catedral de Notre Dáme, do 
Empire State. Ideal para pasar 
unhas cantas frías tardes de 

inverno sen moverse do sofá. 



 

Mary Tempestad. 
Alain Surget 
Martenostrum 
 
Historia de piratas e de 
raparigas disfrazadas. O 
libro ten excelentes críticas 
e nós boas referencias. 
Absterse lectores moi inex-
pertos.. 

A cabeza de medusa 
Marilar Aleixandre. 
Fóra de xogo 
 
A amizade, a solidariedade 
e a esperanza enchen as 
páxinas dunha obra com-
prometida que aborda con 
rigor e coñecemento o 
tema da violencia sexual. 
III Premio FCG de Literatu-
ra Xuvenil 
. 

El secreto del museo 
Henry Chancellor 
Montena. 
 
Unha recomendación 
dos nosos libreiros 
favoritos cando  pre-
guntamos por un aga-
sallo para una moza de 
13 años adicta ás 
aventuras e ávida de 
novidades que pagan a 

pena. 

Para contestar  “ H oxe á tarde Para contestar  “ H oxe á tarde Para contestar  “ H oxe á tarde Para contestar  “ H oxe á tarde 
non vou saír…. ”non vou saír…. ”non vou saír…. ”non vou saír…. ”     

 

Para xente un pouco máis vella e Para xente un pouco máis vella e Para xente un pouco máis vella e Para xente un pouco máis vella e 
resabida...resabida...resabida...resabida...    

O Xardín das pedras 
flotantes. 
Manuel Lourenzo. 
Xerais 
 
Que máis podemos dicir 
do noso amigo e cola-
borador Manuel Louren-
zo ?. Animádevos a ler 
a súa novela, que por 
algo foi gañadora da 
XXV edición dos Premio 

Xerais. 

Traición 
Scott Westerfeld 
Montena 
O último do último. Só xa o 
primeiro título desta triloxía 
vendeu máis de 2 millóns 
de exemplares en Estados 
Unidos e ten máis de 22 
premios literarios, incluín-
do o da Asociación de 
Libreiros Americanos. 

Ademais os tres títulos estiveron na lista de 
libros máis vendidos do New York Times. Para 
románticas empedernidas que as hai por cen-
tos... 

Tigre Blanco 
Aravind Adiga 
Miscelanea 
Novela cualificada de 
extraordinaria, acaba 
de gañar o Man Boo-
ker, o premio de 
ficción máis prestixio-
so do Reino Unido. 
Para que vos faga-
des unha idea foi 
obtido por escritores 
da talla de J. M. 
Coetzee (Premio 
Nobel de Literatura 
no 2003), o anglo-

indio Salman Rushdie e a cana-
dense Margaret Atwood. 


