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TÍTULO AUTOR TEMA 

Lois Pereiro. Náufrago do paraíso Marcos Calveiro Coma se do falso guión dun filme imaxinario se tratase, esta biografía amosa algunha 
das esceas de vida do poeta Lois Pereiro. 

Lois Pereiro. Poesía Completa Edición de Ana Acuña Literatura urbana ambientada nos espazos públicos (rúas, trens, metro, bares,...). 

O bosque dos raposos aforcados Arto Paasilinlna 
Un delincuente de pouca monta ten que fuxir á Laponia finlandesa dos seus 
compinches logo de roubar varios quilos de ouro ao goberno de Noruega. Alí acabará 
vivindo unha serie de estrafalarias aventuras no límite entre a realidade e o absurdo. 

Contos vellos pra rapaces novos Xosé Neira Vilas 

Contos tradicionais de Europa, Asia, Africa, América e Oceanía.  
Neira Vilas con esta escolma de contos pretende darnos unha visión universal da 
tradición do conto nas distintas culturas que conforman este planeta. Un conto de 
calquera parte do mundo que   serve para calquera habitante do planeta viva onde 
viva. (Lembra un pouca ás fabulas de Esopo, das  que sempre saca unha ensinanza: 
humildade, honradez, sinceridade, respecto, solidariedade, etc). 

Memorias dun neno labrego Xosé Neira Vilas 
Xa que se cumpren 50 anos da súa publicación convén recomendar esta obra 
universal e tan actual. Un libro escrito polo autor para adultos ,   pero que se 
catalogou para nen@s porque o protagonista principal era un neno. 

Cousas Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao 

Unha obra de 44 cadros breves, todos eles acompañados por un debuxo do propio 
autor que xira arredor do mundo dos campesinos e mariñeiros de Galicia. 

O cidadán do mes Diego Ameixeiras 
Segunda entrega da saga protagonizada polo detective Horacio Dopico que nesta 
ocasión deberá atopar a un marido desaparecido nun ambiente de corrupción política 
e urbanística. 



 
Os biosbardos Eduardo Blanco Amor Sete contos postos en boca de sete rapaces que nos irán contando as súas diferentes 

e ás veces dramáticas experiencias. 

 
Vento ferido Carlos Casares 

Dun dos autores imprescindibles da nosa literatura este excelente conxunto de 
relatos, encadrados na Nova Narrativa Galega,  están marcados pola dor, a violencia, 
a soidade e o fatalismo duns personaxes angustiados. 

Ás de bolboreta Rosa Aneiros 
Nunha encrucillada de Santiago está o bar de Patricia. KM 0 onde conflúen diferentes 
personaxes, moitos deles emigrantes,  coas súas particulares historias marcadas pola 
intolerancia, a soidade, a violencia contra as mulleres... Relato triste pero 
esperanzador e solidario ao memo tempo. 

catro contos para unha data Concha Blanco e outros Antoloxía de contos 

Fume Antón Fortes & Joanna 
Concejo 

A mirada entre temerosa e abraiada dun neno nun campo de concentración nazi . 
Excelentes debuxos. 

Contos e poemas para un mes 
calquera 

Jordi Sierra i Fabra 
Antón G. Teijeiro 

31 contos e outros tantos poemas que nos conducen nunha fermosa viaxe polo 
universo dos sentimentos 

O tesouro do dragón Smaug Agustín Fernández Paz O terrible dragón Smaug ten aterrorizada a toda a poboación ao tempo que lles rouba 
as súas riquezas. Unha intrepida princesiña conseguirá acabar con el. 

Eu, que matei de melancolía ao 
pirata Francis Drake Gonzalo Moure 

Novela histórica ambientada no século XVI logo da derrota da Armada Invencible. 
Neste contexto, cos buques españois atacados decotío polos piratas ingleses, Jovino, 
o seu protagonista coñecerá o amor e a amizade pero tamén a morte e o desexo de 
vinganza. 

Once damas atrevidas Gonzalo Moure Estas damas atrevidas viaxaran por todo mundo e en cada un dos lugares aos que 
cheguen desaparecerá unha. Humor e viaxes nunha perfecta combinación. 

 
OUTROS TÍTULOS DISPOÑIBLES NA BIBLIOTECA 

O sol  do verán Invisible A Esmorga O burato do inferno Fotobiografía sonora O castelo branco A república dos soños Pirata 

Carlos Casares Paul Auster Eduardo Blanco Amor banda ilustrada Lois Pereiro Orhan Pamuk Nélida Piñón María Reimóndez 

 
DÍA DAS LETRAS GALEGAS 

 
O Día das Letras Galegas é un día de exaltación da lingua de Galicia a través da súa manifestación literaria.  

Comezou a celebrarse o 17 de maio do 1963, coincidindo co centenario da primeira edición de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro. 
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