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Literatura 

Invisible - Eloy Moreno 
 
Quen non desexou algunha vez ser 
invisible? Quen non desexou algunha 
vez deixar de selo? O problema é que 
nunca cheguei a controlar ben ese 
poder. Ás veces, cando máis ganas 
tiña de ser invisible, era cando máis 
xente víame, e en cambio, cando 
desexaba que todos me visen, era 
cando ao meu corpo dáballe por 
desaparecer. 

La música del silencio - Patrick Rothfuss  

Auri é un dos personaxes máis 
populares e rodeados de misterio 
que aparecen en El nombre del 
viento e en El temor de un hombre 
sabio. Ata agora coñeciámola a 
través de Kvothe. La música del 
silencio permitiranos ver o mundo 
a través de Auri e daranos a 
oportunidade de aprender o que 
ata agora unicamente sabía ela… 
Unha novela curta que arroxa algo máis de luz sobre a 
historia de Kvothe e o universo de la Crónica del 
Asesino de Reyes. 

Ás de moscas para Anxo - Fina Casalderrey        
                           
Chegará algún día no que poida 
existir unha convivencia feliz entre os 
seres humanos máis alá das 
diferenzas de ideas ou capacidades? 
Estrela, unha nova alumna do 
derradeiro curso de primaria -que 
recibe clases de apoio -, demostrará 
aos seus compañeiros e compañeiras 
de colexio, á súa familia e... a todo o 
mundo, que o máis importante é ter 
un gran corazón. 

Postais do Camiño - VVAA            
                                            
Con este libro percorrerás o 
Camiño de Santiago, desde 
Roncesvalles ata Compostela, da 
man dos mellores escritores da 
literatura infantil e xuvenil galega. 
Marilar Alexandre, Agustín 
Fernández Paz, Paco Martín, Fina 
Casalderrey, Gloria Sánchez, An 
Alfaya, Ana María Fernández, 
Xoán Babarro, Antonio García 
Teijeiro, Helena Villar e Paula 
Carballeira andan, canda nós, o vello Camiño Francés. 

Os Megatoxos e a batalla de Rande – Anxo Fariña 
                
O 23 de outubro de 1702 librouse nas augas da ría de Vigo unha formidable batalla marítima. 
A Frota da Prata, composta por españois e franceses, tratou de defender de ingleses e 
holandeses, os seus galeóns, abarrotados de ouro, prata, xoias... Os Megatoxos descubrirán 
nesta aventura que existiu un galeón -o" Indomable" - que non figuraba nos rexistros, e que 
este portaba unha arma capaz de cambiar o curso da historia. No fragor da loita comprobarán 
o poder do amor, un sentimento polo que paga a pena o sacrificio. 
 
 

  NOVIDADES 
   Curso 2017-18 
    Boletín nº 5 – Marzo/Abril 

               
  

 

BIBLIOTECA 
IES Chapela 

 

https://www.xerais.gal/libro.php?id=552720
http://www.laespadaenlatinta.com/2014/11/resena-musica-silencio-auri-patrick-rothfuss.html
http://editorialgalaxia.gal/produto/postais-do-camino/
https://www.megustaleer.com/libro/invisible/ES0144163
https://www.xerais.gal/libro.php?id=4674762


II 
 

Cinema 
Johnny English - Peter Howitt   
 
Detrás do roubo das xoias da Coroa, 
escóndese Pascal Sauvage, que tamén 
conspira para apoderarse do trono. 
Encárganlle a investigación do caso a 
Johnny English, un axente tan entregado 
ao traballo como inexperto. Desde ese 
momento a información confidencial, os 
coches de luxo e a tecnoloxía máis 
sofisticada forman parte da súa rutina diaria. A súa 
firme determinación para chegar ao fondo do asunto 
verase reforzada cando coñeza á axente dobre Lorna 
Campbell e se namore dela.  
 

Spiderman - Sam Raimi   
 
Tras a morte dos seus pais, Peter 
Parker, un tímido estudante, vive coa 
súa tía May e o seu tío Ben. 
Precisamente debido ao seu retraemento 
non é un mozo moi popular no instituto. 
Un día mórdelle unha araña que foi 
modificada xeneticamente; á mañá 
seguinte, descobre estupefacto que posúe a forza e a 
axilidade dese insecto. As aventuras do home rabuña 
baséanse no famoso cómic de Stan Le e Steve Ditko. 

Ángeles y Demonios - Ron Howard 
 
Cando Robert  Langdon descobre 
evidencias do rexurdimento dunha antiga 
irmandade secreta coñecida como  
Illuminati, a máis poderosa organización 
clandestina da historia, descobre tamén o 
perigo mortal en que se atopa a existencia 
da organización máis odiada polas 
sociedades secretas: a Igrexa católica. Cando  Langdon 
comprende que o reloxo dunha imparable bomba dos  
Illuminati, púxose en marcha, voa a Roma onde une 
forzas con Vittoria  Vetra, unha bela e enigmática 
científica italiana. Ambos os dous embárcanse nunha 
incansable procura a través de criptas seladas, 
perigosas catacumbas, catedrais desertas e mesmo o 
corazón da tumba máis secreta da terra. Langdon e  
Vetra seguirán a pista duns antigos símbolos de hai 400 
anos, os cales se converten na única esperanza de 
supervivencia do Vaticano. 
  

Algo que contar - Don Roos     
 
Buddy, un executivo de éxito nunha 
importante axencia de publicidade, 
atópase atrapado no aeroporto de 
Chicago por mor dun temporal. Mentres 
espera, coñece a  Greg, un home que vai 
pasar o Nadal coa súa familia, e a unha 
atractiva muller de negocios. Cando, 
grazas ás súas relacións, consegue un 
asento no último voo da noite, empeza a dubidar entre 
emprender a viaxe ou gozar dunha aventura sexual. 
Finalmente, elixe o segundo e ofrécelle o seu asento a 
Greg. Á mañá seguinte, Buddy oe a nova de que o 
avión se estrelou. 
 

Master & Commander - Peter Weir    
 
Guerras napoleónicas, ano 1805. 
Bonaparte domina Europa. Inglaterra 
consigue resistir porque é a primeira 
potencia naval do mundo. No Atlántico, o 
Surprise, un navío inglés capitaneado por 
Jack Aubrey, é atacado por sorpresa por 
un buque de guerra francés. A pesar dos 
graves danos sufridos pola nave, Aubrey decide navegar 
a través de dous mares para interceptar e capturar ao 
inimigo. Trátase dunha misión que pode determinar o 
destino de toda unha nación. 
 

La boda del Monzón - Mira Nair    
   
Os preparativos dunha elegante voda 
en Nova Deli, que durará catro días, 
reflicten os conflitos entre xeracións 
partidarias de seguir as tradicións e 
outras defensoras da modernidade. 
Outras historias paralelas 
desenvólvense a medida que van 
chegando á cidade parentes procedentes de todo o 
mundo. Os preparativos da voda esixen contratar a un 
organizador profesional e o elixido será P. K. Dubey, 
que é un intelixente mozo de clase media. 

Las normas de la casa de la sidra - Lasse Hallström 
 
Homer  Wells viviu durante toda a súa 
vida entre as paredes do illado  
orfanato de  St  Cloud. Cando chega á 
adolescencia, o director do centro, o 
doutor  Larch, prepárao para ser o 
seu sucesor. Pero o mozo sente a 
necesidade de abandonar o  orfanato 
e coñecer o mundo. Cativado pola 
beleza dunha moza que visita o orfanato, Homer decide 
que chegou a hora de partir.  
 

Otoño en Nueva York - Joan Chen   
 
Will  Keane é o propietario dun dos 
restaurantes máis famosos e 
prestixiosos de Nova York. O seu 
carisma e seguridade convérteno nun 
imán para as mulleres, coas que se 
relaciona sen comprometerse. Cando 
coñece á moza Charlotte  Fielding, a 
súa paixón pola vida enfeitízalle de 
inmediato. Charlotte móstralle a Will unha 
impresionante capacidade de amar e proporciónalle 
unha visión que vai máis aló da súa idade. 
 


