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 ALAPONT, Pascual, O inferno de Marta,  Xerais.

 A historia de Marta, unha rapaza que se namorou da persoa equivocada...

 ALONSO, Fran, Cartas de amor, Xerais.

 Un feixe de cartas de amor, pouco convencionais, escritas por mulleres.

ALCALDE, Xabier, A sorte de espertar, Galaxia.

O derradeiro curso do bacharelato vai ser determinante nas vidas de Lidia e Aurora.

ANEIROS, ROSA, Ámote Leo A. Destino Xalundes, Xerais.

Non! Leo non ía permitir que a renuncia dos seus amigos a aquela viaxe proxectada a

fixese desistir a ela.

CALVEIRO, Marcos, Todos somos, Xerais.

A desaparición de Natalia conmove aos seus compañeiros de estudos e a todos os seus

veciños. 

CARBALLUDE, Pepe, Paisaxe con fondo gris,  Galaxia.

Alfredo lembra a súa vida mentres vela o cadáver do seu pai...

CASTELAO, Alfonso R., Os dous de sempre, Galaxia.

Pedriño e Rañolas simbolizan dúas actitudes básicas para enfrontar á vida...

CASTELAO, Alfonso R., Cousas,  Galaxia.

Quen non coñece estes pequenos relatos acompañados dunha ilustración? Se ti es un ou

unha dos “descoñecedores” lembra que nunca é tarde...

COSTAS, Ledicia, O Corazón de Xúpiter, Xerais.

Isla, apaixonada da astronomía cambia de cidade e de instituto...

CUNQUEIRO, Álvaro, Merlín e familia, Galaxia.

Merlín e Xenebra mudáronse a vivir a unha casa na Selva de Esmelle...
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 DARRIBA, Manuel, Paf Xarope, Sotelo Blanco.

O paf Xarope é o lugar de encontro dos mozos dunha vila

azoutada polo desemprego...

 DE  PEDROLO,  Manuel,  Mecanoscrito  de  segunda  orixe,

Galaxia.

Un ataque extraterrestre extingue a humanidade e só Alba e

Dídac conseguen sobrevivir...

 DE VALENZUELA, Ramón, Non agardei por ninguén, Xerais.

 A primeira novela escrita en lingua galega sobre a Guerra

Civil española.

DIESTE, Rafael, Dos arquivos do trasno, Galaxia.

Neste libro atoparás  un feixe de relatos engaiolantes dun gran mestre do relato breve.

DIESTE, Rafael, A fiestra valdeira, Edicións do Castro.

Don Miguel, un indiano rico que fora mariñeiro, nunca puido sospeitar que aquel cadro

puidera crear tantos conflitos...

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín, O único que queda é o amor, Xerais.

O amor, o desamor... Todos os personaxes deste libro de relatos viven esas experiencias

en carne propia.

MAGALLAES,  Ana  M.  E  ALÇADA,  Isabel, Diario  cruzado  de  Xoán  e  Xoana,  Alfaguara-

Obradoiro.

Xoán  e  Xoana  son  amigos  desde  a  infancia.  Deciden  cartearse  para  contar  os

acontecementos das vacacións...

MARTÍNEZ OCA, Todo o peso do ceo, Tambre.

Unha historia ambientada na posguerra nunha vila castelá á que acoden os galegos facer

a seitura.

NÖSTLINGER, Christine, Horario de clase, Galaxia.

Anika ten problemas na casa, na escola, cos amigos...

PRATT, Hugo, Balada do mar Salgado, Galaxia.

Corto Maltés é o nome do protagonista dun dos clásicos do cómic. Se aínda non o coñeces
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esta novela pode ser un bo inicio. Corto, o heroe íntegro e xeneroso, non te defraudará.

RIVAS, Manuel, Madonna e outros contos de inverno, Xerais.

Oito contos do escritor coruñés de temas diversos pero cun fío común: o inverno e o

Nadal.

SENDE, Sechu, Made in Galiza, Galaxia.

Unha colección de relatos na que o fío condutor é a lingua galega.

SUÁREZ, Iván & VILARIÑO, Ignacio, Titoán, Demo Editorial

Un cómic que nos achega aos anos mozos de Castelao a partir dun dos seus relatos máis

coñecidos: “Peito de lobo” do libro Retrincos.

VÁZQUEZ CHANTADA, Francisco, Crónica de Ofiusa, Sotelo Blanco.

Unha manda de lobos baixa ao val de Sonán e deixa malferido a Ando... Afortunadamente

recuperarase e poderá iniciar a súa viaxe polas míticas terras de Ofiusa.

VÁZQUEZ FREIRE, Miguel, Anxos en tempos de chuvia, Xerais.

A historia dunha rapaza e tres rapaces que morren nunha madrugada de sábado nun
accidente de automóbil.

VILA SEXTO, Carlos, Cara a fin da luz, Xerais.

A familia Banks sae de vacacións e van parar a un misterioso e solitario pobo...
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Enlaces de interese

BLIX

http://www.filix.org/home.html

Blogues das bibliotecas escolares galegas de centros de ensino secundario

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=category/12/40

Lecturas en galego recomendadas desde os 12 anos

http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/libros.htm

Rede lectura

http://redelectura.blogspot.com.es/

O soportal da literatura galega

http://www.culturagalega.org/lg3/
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