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Literatura Xuvenil 

La canción de Shao-Li. Marisol Ortíz. 
 
Londres, ano 2013. Natalia e o seu 
irmán  Airon están en Londres coa súa 
nai. Natalia foi seleccionada para 
participar no especial do Nadal de "Un 
minuto de gloria", o programa de máis 
audiencia da televisión. Aínda que pareza incrible, os 
dous nenos pérdense. Cansados de esperar, 
empezarán eles a procura da súa nai. Nesa 
vagabundaxe, Natalia recorre constantemente a  Shao 
Li, a súa amiga ausente. 
 

 

El secreto de mi madre. Jenny 
Witterick. 
 
Franciszka e a súa filla Helena levan 
vidas correntes ata 1939, cando as 
tropas hitlerianas invaden o seu país. 
Protexer a xudeus na Polonia  nazificada 
é unha sentenza de morte, pero  
Franciszka decide arriscalo todo para esconder a  
Vilheim, un dos gardas persoais do comandante, e a 
dous grupos de xudeus no seu pequeno fogar en  
Sokal. Para que todos logren sobrevivir, ambas 
deberán ser máis astutas que os seus veciños e que o 
temible comandante alemán... 
 

El camino de Sherlock. Andrea Ferrari 

Francisco Méndez ten unha intelixencia  
extraordiaria e unha paixón: os libros de  
Sherlock Holmes. Non só sabe máis que 
ninguén sobre o famoso detective, 
senón que razoa como el. Os seus 
familiares e amigos esperan grandes cousas de  Franc, 
pero esas expectativas angústianlle e fanlle dubidar de 
si mesmo. Tres estraños asasinatos perpetrados no 
seu barrio poñeranlle a proba e conduciranlle por un 
camiño fascinante e á vez perigoso. 

Anxos en tempos de chuvia. Miguel 
Vázquez Freire. 
 
Unha  rapaza e tres rapaces morren  na 
madrugada viguesa  dun sábado  nun 
accidente de  automóbil. Moncho,  irmán 
de  Anxos, a  rapaza  falecida  non  quere 
aceptar  as  explicacións  oficiais sobre a 
causa  do accidente. A partir  deste momento Moncho 
actúa coma un investigador, coma un detective que 
anda  na procura de pegadas. Pero, en  certo modo, 
coma un detective  ó revés, porque ou que Moncho 
busca  non son  as pegadas  dun  crime,  senón 
pegadas  dunha inocencia.  
 

O diario vermello de Flanagan. 
Jaume Ribera e Andreu Martín. 
 
A  primeiras experiencias  sexuais de  
Flanagan, un adolescente que  comeza 
abrirse  ao mundo,  as  primeiras  
dúbidas  tamén... Animado  pola  súa 
amiga -e algo  máis que amiga- 
Carlota,  Flanagan  empeza a escribir un diario non 
que  recolle  as  súas  primeiras experiencias  sexuais,  
as  súas  dúbidas e vos  seus  descoñecementos  
neste ámbito.  
 

O diario vermello de Carlota. Gemma 
Lienas 
 
Un diario que  reborda os lindes  do  
persoal para  achegarse  as experiencias  
sexuais de Carlota  ou de  calquera  outra  
adolencente que  descobre ou mundo.  
Velaquí  unha novela que  é algo  máis  
ca  iso. Ou diario persoal de Carlota,  unha 
adolescente que vive  as  súas  primeiras experiencias  
sexuais.  

Los enigmas de Leonardo. Marisol Ortíz de Zárate. 
 
 Amboise, ano 1517. Pode Isabel, a filla dun rico prestamista, soñar con chegar a ser na vida algo 
máis que a esposa de  Clément? Pode  Julius, o fillo dun  copista, loitar contra a ruína económica 
que a imprenta trae á súa familia? Xuntos tentarano aínda que para iso deban resolver tres 
estraños enigmas, expostos con astucia polo propio Leonardo dá  Vinci. Unha novela que canta á 
esperanza e á intención de cambiar o mundo, mesmo nas condicións históricas máis adversas 
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Amor por catro. Helena Villar Janeiro. 

Amor por  catro está formado por 
historias de amores  primeiros,deses que  
deixan a  máis grande pegada non 
corazón. Amores que nos acompañarán  
na memoria para ou resto dás  nosas 
vidas. Nestes relatos  atoparemos 
historias e vidas de  xente  nova que experimenta ou 

amor,  ás veces  dende ou  conflito,  mais  sempre  
dende un  forte  desexo. A autora  ocúpase de  moitos  
perfís  do amor,  sen  deixar de enfrontarse a temas  
espiñentos como a violencia de  xénero.  

Dragal IV. A estirpe do dragón. Elena 
Gallego Abad. 
 
Coma ou  anxo expulsado  do paraíso,  
Hadrián  loita por recobrar vos poderes 
perdidos  na cripta de  Dragal. A 
aparición de  pequenas  escamas  é  só 
ou principio dá mutación que 
experimentan os  membros dá  Fraternidade.   Mais  
ninguén sabe que  garda Mónica non  seu  ventre. 
Desaparecido don  Xurxo,  chega un  novo párroco,  
cuxa misión será impedir ou regreso  dunha estirpe 
maldita capaz de  destruír ou mundo.  Nas  páxinas  
do  Codex  Dragalianus,  gardado  na  reitoral, accede  
aos  segredos dá  Fraternidade. Todo está  recollido 
non manuscrito  máxico.  Ademais, ou  derrubamento 
parcial dá  igrexa de San Pedro  descobre un pasadizo 
secreto,  onde os  dragalianos  atopan un misterioso 
libro.  
 

Las puertas de lo posible. José María 
Merino. 

Dentro de trescentos ou cincocentos 
anos, o ser humano terá colonias na  
Lúa, en Marte, en Venus... e as 
máquinas desenvolvéronse ata extremos 
asombrosos, pero iso o que agora 
chamamos “sector público” será cada vez máis feble, 
continuará crecendo a exaltación de certos  
fundamentalismos, haberá fortes restricións 
enerxéticas e seguirá deteriorándose o equilibrio 
biolóxico do planeta Terra, o que producirá, grandes 
beneficios empresariais. Xurdirán novas profesións - 
polinizadores, gardiáns da auga, coordinadores de 
diversos tipos de robots...- pero tamén seguirá 
habendo fútbol, peritos de seguros e buscadores de 
antigüidades tales como os libros. 

Trampa para un pintor.MªIsabel 
Molina. 
 
Novela histórica, que combina acción, 
misterio, e amor. 
Toledo, 1606. O Greco recibe no seu 
taller ás persoas máis importantes da 
cidade. Entre elas atópase dona  
Simonetta, unha vella coñecida, que ideou un escuro 
plan contra o mestre. Que ameaza se cerne sobre a 
vida do pintor? 

O que sei do silencio. Andrea Maceiras 

Historia inspirada libremente  nun suceso 
real, afonda  dende voces diversas  na  
xénese, e consecuencias  dun caso de 
acoso escolar.  Unha novela necesaria 
que  achega  azos a todas  aquelas  
persoas que ignoran ou silencio e se fan  
fortes a se  mesmas e  ás  demais a través dás 
palabras. 

É ou relato estremecedor de como Delia se  converteu 
en acosadora pasiva  dunha  rapaza inocente de 3º da 
ESO.  
 

El secreto del hombre muerto.Joan 
M. Gisbert. 
 
Un cadáver  desparece misteriosamente 
na cidade das canles. O mozo Luca 
vese involucrado nunha escura trama 
tras a que se esconde un importante 
segredo. Pescudalo poñerá en perigo a 
súa vida. 
 

Una luz en la marisma. Javier Alfaya. 

Novela de intriga e acción na que están 
presentes valores como a xustiza, a 
amizade, a tolerancia e a solidariedade. 
O cadáver dunha muller aparece un día 
na marisma. Un pobre vagabundo é 
detido como principal sospeitoso do 
crime. Gabriel, nova testemuña dos feitos, e a súa 
irmá África investigarán a fondo para descubrir ao 
verdadeiro culpable. 
 

24 horas para un rescate. . Luis 

Velasco Antonino. 

Emocionante novela de intriga 
protagonizada por dúas encantadoras 
xemelgas e un simpático amigo de 
ambas. A acción transcorre nun Madrid 
trepidante e chuvioso. Unha das mozas é secuestrada 
e a súa vida corre perigo. Só hai 24 horas para 
salvala; nese espazo de tempo desenvólvese o relato. 
As culpables de todo serán sete  valiosas  placas de  
xade. Tipos, situacións e ambientes dun Madrid actual 
pasan  vertixinosamente ante o lector, dotando ao 
relato dunha tensión crecente. 
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El visitante de la madrugada. Concha López Narváez. 
 
Onde se oculta o asasino do Museo? Quen ri sobre o tellado da igrexa? Por que poden chegar a 
ser tan perigosas as sombras dos soños…? Estas e outras preguntas inquietantes constitúen o 
núcleo dun libro que pretende brindar aos lectores a posibilidade de penetrarse nun mundo de 
emocións e misterios. 
 
 

Literatura 
El olvido que seremos. Héctor 
Faciolince. 
 
O 25 de agosto de 1987  Héctor Abad 
Gómez, médico e activista en prol dos 
dereitos humanos, é asasinado en  
Medellín polos paramilitares. 
O libro é  a súa biografía  novelada, 
escrita polo seu propio fillo. Un relato  desgarrador e 
emocionante sobre a familia, que reflicte, ao tempo, o 
inferno da violencia que golpeou Colombia no últimos 
cincuenta anos. 
 

A memoria da choiva. Pedro Feijoo. 
 
Cando Xosé Carneiro,  coñecido  
psicanalista e colaborador televisivo, 
aparece  co  peito  aberto non  seu piso 
dá  compostelá  rúa República  do 
Salvador, son  dúas  as  cousas que  
chaman a atención  do  xornalista 
Aquiles Veiga e dá profesora Sofía  Deneb. A  primeira  
é a  brutalidade,  con que ou  crime  foi  levado a 
cabo. A segunda, ese detalle que  non  encaixa  na 
escena:  unha  estraña  peza de  ferro  chantada non 
corazón.En  realidade, a de Carneiro  non  é  máis que 
a  primeira  dunha  cadea de  mortes en serie,  unha  
carreira contra ou  reloxo  na que Aquiles  terá  non  
só que comprender que  é ou que está a pasar,  senón 
cal  é ou papel que en toda esta historia  xoga un dous  
nomes  máis importantes dá  nosa literatura, aquel  
sempre rodeado de misterio e  escuridade. E, sobre 
todo,  terá que saber  quen  é  Adriano...  
 

La niebla y la doncella. Lorenzo Silva. 
 
Un caso que, na xerga da Unidade Central, coñécese como «un asunto podrecido»: o principal 
sospeitoso, un político local cuxa filla adolescente saía con Iván, foi xulgado e absolto dous anos 
atrás. As pistas son obsoletas, o caso está empantanado e ofrece poucas posibilidades de ser 
resolto. Arrastrados pola bruma que envolve ao crime tanto como á illa,  Bevilacqua e Chamorro 
poñerán a proba non só o seu talento profesional senón as súas motivacións máis íntimas. A 
confusa historia detrás da morte do mozo só se irá aclarando na medida en que os investigadores 
criminais da Garda Civil sexan capaces de enfrontarse coas súas propios pantasmas.  

Balzac y la joven costurera china. Dai 
Sijie. 
 
Dous adolescentes chineses son 
enviados a unha aldea perdida nas 
montañas preto da fronteira co Tíbet, 
para cumprir co proceso de  reeducación 
implantado por  Mao  Zedong a finais 
dos anos sesenta. Soportando unhas condicións de 
vida infrahumanas, cunhas perspectivas case nulas de 
regresar algún día á súa cidade natal, todo cambia coa 
aparición dunha maleta clandestina chea de obras 
emblemáticas da literatura occidental. Así pois, grazas 
á lectura de  Balzac , Dumas ,  Stendhal ou  Romain 
Roland , os dous mozos descubrirán un mundo repleto 
de poesía, sentimentos e paixóns descoñecidas, e 
aprenderán que un libro pode ser un instrumento  
valiosísimo á hora de conquistar á atractiva  
Sastrecilla, a nova filla do xastre do pobo veciño.  
 
 

El afinador de pianos. Daniel Mason. 
 
En plena época  victoriana, o prestixioso 
e apracible  afinador de pianos Edgar  
Drake, especializado nos  delicadísimos  
Erard, é requirido polo exército colonial 
británico para facerse cargo dun 
exemplar moi especial, que se acha en posesión do 
erudito comandante médico Anthony  Carroll, quen 
tranquiliza ás tribos locais co seu dominio da música e 
a poesía.  Carroll esixira o prezado instrumento tempo 
atrás como condición para permanecer no seu posto 
no corazón da selva  birmana, e continuar así coa súa 
estratéxica misión  pacificadora. 
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