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Diario de Greg 

Jeff Kinney 

 

Greg Heffley, é un estudante de instituto que no seu diario personal nos conta as 

súas desventuras. Durante todo un curso escolar narrará as súas vivencias e 

como cabo do seu amigo Rowley lidiará con rapaces que lle sacan dúas cabezas e 

que se barbean dúas veces ao día, cando el, aínda non deu o estirón.  

El Diario de Greg é unha curiosa combinación de literatura co debuxo de tira 

cómica.  

Venres ou a vida salvaxe 

Michel Tournier 

Robinsón, o home que organiza “civilizadamente” o seu vivir solitario nunha illa 

deserta, atópase con que ten moito que aprender de Venres, o “salvaxe” . Visión 

actualizada do mito robinsoniano: os chamados salvaxes son persoas cunha 

civilización diferente da nosa. A actitude de superioridade de Robinsón con Venres 

agacha o racismo máis inxenuo e unha patética incultura. O diálogo de Robinsón e 

Venres é o problema Norte-Sur, a tensión entre os países industrializados e o 

terceiro mundo. 

 

Bocas, animais extraordinarios 

Xulio Gutiérrez e N. Fernández 

En Bocas, primeiro volume da colección Animais  extraordinarios, descríbense con 

detalle e rigor doce especies que obteñen o seu alimento de forma moi peculiar. 

Entre o Ecuador e os polos hai  unha enorme cantidade de ecosistemas: en cada 

ecosistema miles de animais loitan pola súa vida segundo a dura lei da selección 

natural: “comer e non ser comido”. 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 

                  Miguel de Cervantes, escritor  

Thom 

Andrés Meixide 

Thom é un granxeiro do medio Oeste americano emigrado a Galiza, que sofre os 

mesmos problemas que os granxeiros galegos, comparte aventuras cos animais da 

granxa e suspira polos rañaceos de Nova York. Sempre andan todos metidos en 

leas, nas que abundan as situacións humorísticas sacadas da realidade máis 

actual.  

50 cousas que os nenos poden facer para salvar a Terra. 

The Herat Works group. 

Non fai falla ser grande para axudar a salvar a Terra. Este libro está cheo de datos 

e experimentos sobre cousas simples que os nenos e as nenas poden facer: non 

malgastar a enerxía na casa, darlle un novo uso a cousas vellas, plantar árbores, 

facerlle niños aos paxaros, aforrar papel... E tantas cousas máis, divertidas e 

interesantes. Algunhas dan traballo, pero todas elas axudan a converter o mundo 

nun lugar máis saudable para nós. 

 

 

 



 

Diario de Eva 

Mark Twain 

O diario de Eva é un relato cargado de humor e romanticismo, cun estilo directo 

e sinxelo. É unha defensa do ser humano debuxado coas súas debilidades. 

Complétase a súa lectura con Retallos do diario de Adán, moito máis 

humorístico. Narrar os mesmos feitos desde perspectivas diferentes. 

Parece ser que é un tenro e emocionado recordo da súa muller, Olivia Langdon, 

que morrera un ano antes da súa redacción. 

El juramento de los Centerena 

Lydia Carreras de Sosa 

A principios do século XX, cinco dos irmáns Centernera deciden emigrar a 

Arxentina, terra de oportunidades. Orfos, novos e sen traballo, emprenden a viaxe 

en barco, cheos de ilusións. Pero cando están a piques de chegar, a irmá 

pequena desaparece. Incapaces de enfrontarse a esta traxedia, e perdidas todas 

as esperanzas de atopala, xuran non volver mencionar o feito e seguir adiante 

coas súas vidas. Co tempo, Josep, un dos irmáns, rompe a promesa e conta todo 

a unha amiga, quen lles vai axudar a desvelar a verdade. 

Crepúsculo 

Stephenie Meyer 

Cando Isabella Swan se muda a Forks, unha pequena localidade do estado de 

Washington onde nunca deixa de chover, pensa que é o máis aburrido que lle 

podía ocorrer na vida. Pero a súa vida dá un xiro excitante e aterrador unha vez 

que se atopa co misterioso e sedutor Edward Cullen. Ata ese momento, Edward 

arranxou para manter en segredo a súa identidade vampírica, pero agora ninguén 

se atopa a salvo, e sobre todo Isabella, a persoa a quen máis quere Edward... 

La tienda del cielo 

Deborah Ellis 

Binti é feliz vivindo coa súa familia en Blantyre, a cidade máis grande de Malawi, 

asistindo ao colexio eparticipando nun famoso programa de radio.  

Pero a morte de seu padre, afectado de SIDA, trastoca a súa vida e a dos seus 

irmáns . Despoxados dos seus soños e pertenzas, vense obrigados a vivir cos 

seus tíos e a traballar arreo. A enfermidade de seu pai provocará que os traten 

con medo e desprezo, empurrándoos á marxinación e á tristura.  

La bicicleta de Sumji 

Amos Oz 

A Sumji, un neno israelí de 11 anos que vive en Xerusalén baixo o mandato 

británico tras a Segunda Guerra Mundial, o seu tío Zémaj regálalle unha bicicleta. 

A súa felicidade é extrema, incluso aínda que sexa unha bici de nena. Os seus 

amigos búrlanse pero el, impasible, soña con cabalgar sobre a súa bici e marchar 

lonxe , saír da cidade e, a través do deserto, chegar ao corazón de África. 

 

“Porque la literatura no es un lujo, es un alimento para el espíritu” 

                                Gustavo Martín Garzo , escritor 

 

 

 

 



La estepa infinita 

Esther Hautzig 

Arrestados en su casa de Vilna, Polinia, Esther, sus padres y su abuela son encerrados 

en vagones de ganado y enviados a un penoso viaje cuyo destino desconocen. Tras 

seis largas semanas, el tren se detiene en Rubtsovsk, una remota localidad de la 

inmensa estepa siberiana. Siberia es el final del mundo, el sitio elegido por los 

soviéticos para castigar a delincuentes comunes y a los distintos políticos. Confinados 

en aquel agreste lugar, sólo la fuerza y el ingenio les permitirán no sucumbir y 

sobreponerse a las condiciones más adversas.  

Incertos 

Antón Dobao 

Son trece historias nas que o extraordinario, o inesperado, acaba por se converter na 

marca distintiva dunhas vidas aparentemente normais. Porque nada do aparente é real 

e a realidade habita outras dimensións. O inesperado accede de xeito natural, con toda 

a crueldade. Mais sobre todas estas historias aboia aquilo que nos caracteriza como 

humanos: a necesidade de comunicar, de amar, de negar a presenza da morte.  

 

Firmin 

Sam Savage 

Nado no soto dunha libraría no Boston dos anos 60, Firmin aprendeu a ler devorando as 

páxinas dun libro, pero unha rata culta é unha rata solitaria. Marxinada pola súa familia 

busca a amizade do seu heroe, o libreiro, e dun escritor fracasado. Segunda se vai 

alimentando de libros, a súa emoción, os seus medos, vólvense humanos. Original e 

chea de alegorías, Firmin rebosa humor e tristura, encanto e saudade por un mundo que 

entende o poder redentor da literatura.  

Comedia bífida 

Manuel Núñez Singala 

Velaquí un xuízo á lingua ou ao emprego que dela facemos os galegos. 

Cómpre que esteades mortos para participardes nesta farsa do xuízo final. Se non o 

estades, quizais poidades asistir a este encontro con algunhas das situacións que a 

diario vivimos en relación co galego. Dispoñédevos a rir, sorrir e pensar. Porque 

algunhas das cousas que facemos e dicimos sobre a nosa lingua non as entende nin 

san Pedro. 

El viaje de Pomponio Flato 

Eduardo Mendoza 

No século I da nosa era, Pomponio Flato viaxa polos confíns do Imperio romano na 

busca dunhas augas de efectos portentosos. O azar e a precariedade da súa fortuna 

lévano a Nazaret, onde vai ser executado o carpinteiro da aldea, convicto do brutal 

asasinato dun rico cidadán. Moi ao seu pesar, Pomponio vese inmerso na solución do 

crime, contratado polo máis extraordinario dos clientes: o fillo do carpinteiro, un 

candoroso e singular, convencido da inocencia de seu  pai, home en apariencia 

pacífico e taciturno, que oculta, porén, un gran secreto.   

 

 

 

“ No hay ninguna lectura peligrosa. El mal no entra nunca por la inteligencia, 

cuando el corazón está sano”             Jacinto Benavente, escritor  

 

 


