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La sustancia del mal - Luca D´Andrea 
 
En 1985, durante unha terrible tormenta, Kurtz 
Schaltzmann, Markus Baumgartner e a súa irmá 
Evi son brutalmente asasinados no Bletterbach, 
un enorme canón tirolés cuxos fósiles contan a 
historia do mundo. Trinta anos máis tarde, 
Jeremiah Salinger, un documentalista 
estadounidense recentemente instalado nunha aldea da zona 
xunto á súa muller Annelise e a súa filla pequena, obsesiónase 
con ese caso nunca resolto. Todos ao seu arredor, desde o seu 
sogro Werner, ex-director do Socorro Alpino e un dos homes que 
descubriron os corpos mutilados, ata a propia Annelise, son 
sospeitosos dalgunha maneira e ninguén desexa remover o 
pasado.  

En la orilla - Rafael Chirbes     

O achado dun cadáver no pantano de Olba pon en 
marcha a narración. O seu protagonista, Esteban, 
viuse obrigado a pechar a carpintería da que era 
dono, deixando no paro aos que traballaban para 
el. Mentres se encarga de coidar ao seu pai, 
enfermo en fase terminal, Esteban indaga nos 
motivos dunha ruína que asume no seu dobre 
papel de vítima e de verdugo, e entre cuxos cascallos atopamos os 
valores que rexeron unha sociedade, un mundo e un tempo. O 
benestar e o seu reverso inseparable, a cobiza e os falsos 
proxectos, convertidos en materiais de derriba. Nada se librou da 
voracidade. O amor, a familia, a amizade e os códigos sociais 
tamén formaron parte do menú neste banquete duns poucos. 

El libro de los Baltimore - Joël Dicker 
      

Ata que tivo lugar o Drama existían dúas ramas 
da familia Goldman: os Goldman de Baltimore e 
os Goldman de Montclair. Os Montclair, dos que 
forma parte Marcus Goldman, autor de A 
verdade sobre o caso Harry Quebert, é unha 
familia de clase media que vive nunha pequena 
casa no estado de Nova Jersey. Os Baltimore, prósperos e aos 
que a sorte sempre sorriu, habitan unha luxosa mansión nun 
barrio da alta sociedade de Baltimore. 

Pecado - Benjamin Black 
 
Inverno, 1957. Na mansión de Ballyglass House o 
reverendo Lawless foi apuñalado e castrado 
durante a noite. O mozo inspector Strafford 
investiga o crime, pero pronto descobre que 
poucos queren que a verdade saia á luz. Nova 
serie Novo detective Novo Benjamin Black PREMIO 
RBA DE NOVELA POLICÍACA 2017 
 

Taxi - Carlos Zanón 

Sandino é un home melancólico, que dubida en 
regresar a casa porque teme que Lola, farta das 
súas infidelidades, o deixe. Non está moi seguro 
de se desexa que iso suceda, como tampouco 
sabe se lle gusta ser taxista, se é capaz de querer 
a alguén ou se todo consiste en seguir rodando e 
chocando, como unha bóla nunha mesa de billar chamada 
Barcelona. Durante sete días e as súas seis noites, Sandino 
percorre as rúas e os barrios como un boneco roto que foxe de si 
mesmo, un depredador que deambula sen rumbo fixo, de sitio en 
sitio, a criterio sempre do cliente, do tedio ou da ocasión de 
cauterizar a ferida da forma máis carnal. 

La chica del abrigo azul - Monica Hesse 

Amsterdam, 1943. A xove Hanneke está dedicada 
a comprar e vender todo o que atopa no mercado 
negro, escondido dos seus pais. É a súa forma de 
rebelarse contra a ocupación alemá e enfrontarse 
á perda do seu noivo na fronte. Pero a súa vida 
tómase un xiro cando un dos seus clientes dálle 
unha tarefa pouco usual: localizar unha moza 
xudía que permanecía escondida e que desapareceu sen deixar 
rastros. 

Toda una vida - Robert Seethaler  

Ata unha perdida aldea centroeuropea, nun remoto recuncho alpino, chega a principios do século XX Andreas Egger con 
apenas catro anos, abandonado pola súa nai. O neno crece e vive sempre confinado no val, de onde sae só en dúas 
ocasións xa de adulto, sendo a máis longa e singular a súa estancia na fronte rusa como soldado raso, onde asiste aos 
despropósitos da guerra. A súa realidade son esas cimas de neves perpetuas e esas paredes rochosas de fereza salvaxe. 
Co transcurso do tempo, Andreas Egger adáptase aos cambios que o "progreso" trae á paisaxe da montaña: a 
construción do teleférico e a irrupción do turismo de masas, con excursionistas e esquiadores como figurantes. Ese microcosmos é 
domesticado rapidamente pola electricidade, o automóbil e a televisión, mentres o case octoxenario Andreas Egger presenza, entre 
asombrado e desconcertado, iso e outros prodixios co mesmo arroubo con que segue contemplando unha posta de sol ou bebendo o 
leite recentemente muxido. 
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