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O ACHADO DO CASTRO -  Manuel Núñez 
Singala  Xuvenil 
 
A pesar da súa brevidade é unha obra moi grande. 
O autor lévanos á Roma antiga, mais faino xogando coa lingua 
obrigando a que os personaxes falen coma nós, con termos de 
hoxe en día, o que nos leva a situacións moi cómicas dende 
un"latín"un chisco especial. Como boa historia romana, hai un 
emperador, que é de todo agás espelido, soldados, filósofos 
barbudos e sabios, e... unha historia de amor. Humor, situacións 
inauditas e, sobre todo, unha lectura engaiolante. 
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UN DE NÓS MENTE-  Karen McManus 
Xuvenil 
 
Dos cinco estudantes castigados nunha aula dun instituto, só catro 
saen con vida. Todos os superviventes teñen algo que agochar: 
Bronwyn, a alumna brillante que nunca rompeu un prato; Addy, a 
loura superficial; Nate, o traficante a pequena escala; e Cooper, o 
atleta. Simon, que desenvolveu unha app para móbiles na que 
divulga rumores sobre os seus compañeiros, morre na aula. Os 
catro superviventes convértense en sospeitosos. Ou talvez só 

sexan cabezas de turco. 
 
 
 
 
 

CAMIÑO DE PAIXÓNS-  Carlos Meixide   
Xuvenil 
 
I PREMIO DE NOVELA CAMIÑO DE SANTIAGO, 
ORGANIZADO E CONVOCADO POLA ACADEMIA 
XACOBEA 

Unha historia que o seu autor define como pulp e que toma o 
Camiño de Santiago coma un pretexto para explorar a natureza 
humana a partir de dúas mulleres que, levadas polo azar e pola 
paixón, farán o Camiño xuntas. Polo medio, un caso de 

terrorismo internacional inesperado. Unha reflexión tamén sobre o poder do erotismo e 
das moitas formas do amor. 

 
SI TÚ QUIERES- Sonia Mirón                    
Xuvenil 
Dani é un mozo que vive encerrado en si mesmo. Nos estudos é 
un desastre, a relación coa súa nai deixa moito que desexar e 
Sara, o amor da súa vida, nin se fixa nel. Que pode ocorrer para 
que todo isto póñase patas para arriba e o seu mundo comece a 
virar? Mergúllache na lectura desta historia e sei un personaxe 
máis. Vivirála... 
 
Literatura para máis de 12 anos 
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DESCONOCIDOS- David Lozano Xuvenil 
Premio Edebé de Literatura xuvenil 2018 
"Dúas vidas que se cruzan de madrugada a través das redes. Pronto 
darán o seguinte paso: unha cita a cegas. Con todo, atoparse cun 
descoñecido sempre entraña riscos. Porque todos ocultamos 
secretos… Un cadáver. O corpo dun raparigo,  desfigurado pola 
violencia da caída. Unha vida nova arruinada para sempre, 
unha morte que suscita máis preguntas que respostas." 
 
Literatura para máis de 12 anos 

 
 
 
 
 

EL ROSTRO DE LA SOMBRA- Alfredo 
Gómez Cerdá                                                            
Xuvenil 
 
Unha canallada. Un móbil. E un blogue na internet. Os plans 
menos pensados poden carrexar as consecuencias máis 
imprevistas. Como é posible que algúns vídeos da internet 
difúndanse tan rápido? Unha escena interesante, unha anécdota 
divertida... Xa está todo inventado. Hai que gravar algo que de 
verdade chame a atención. Algo arriscado e perigoso. Tan 

perigoso que ninguén pode saber quen o colgue. Adrián e os seus amigos teñen unha 
boa idea. Seguro que o seu vídeo convértese no máis visto da internet en menos de 24 
horas. Pero ninguén se parou ea pensar nas consecuencias do que fixeron? 
Literatura para máis de 12 anos 
 

 
UN BESO EN PARÍS-  Stephanie Perkins 
A torre Eiffel,  Amélie e unha chea de reis que se chaman Luís. 
Isto é todo o que Anna coñece de Francia. Por iso, cando os seus 
pais anúncianlle que pasará un ano nun internado de París, a idea 
non acaba de convencela. 
Pero na Cidade do Amor, coñece ao mozo ideal: *Étienne  St.  
Clair. É listo, encantador e moi guapo. O único problema é que 
tamén ten noiva. Conseguirá Anna o ansiado bico do seu príncipe 
azul? O humor e a tensión que se respiran páxina a páxina no 
debut literario de Stephanie Perkins vante atraparán e chegarante 
ao corazón. 
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INFAMIA-  Ledicia Costas 
Emma Cruz é avogada e profesora de dereito penal. Trasládase ao 
pequeno pobo galego de  Merlo para impartir clases na 
universidade, sen saber que ese lugar está marcado pola desgraza. 
A súa chegada coincide co vinte e cinco aniversario da 
desaparición das irmás  Giraud, a quen parece que llas tragou a 
terra. Así, Emma descubrirá que os habitantes de  Merlo gardan 
segredos inconfesables. 
 
 
 

 
 
 

LA SOMBRA DEL VIENTO- Carlos Ruiz 
Zafón 
Un amencer de 1945, un raparigo é conducido polo seu pai a un 
misterioso lugar oculto no corazón da cidade vella: o Cemiterio dos 
Libros Esquecidos. Alí, Daniel Sempere atopa un libro maldito que 
cambia o rumbo da súa vida e arrástralle a un labirinto de intrigas e 
segredos enterrados na alma escura da cidade. La Sombra del Viento 
é un misterio literario ambientado na Barcelona da primeira metade 
do século  XX. 
 
 

 
 
 
 
 

SIDI-  Arturo Pérez- Reverte 
Non tiña patria nin rei, só un puñado de homes fieis. Non tiñan fame 
de gloria, só fame. Así nace un mito. Así se conta unha lenda. 
«Nel fúndense dun modo fascinante a aventura, a historia e a lenda. 
Hai moitos Cid na tradición española, e este é o meu.» 
O libro narra a historia de  Sidi Qambitur, personaxe inspirado (e 
máis que inspirado) no Cid  Campeador (Rodrigo Díaz de  Vivar) e 
na súa xesta. Conta as fazañas, guerras e decisións que tivo que 
dirimir o protagonista - coa Idade Media peninsular como pano de 
fondo. 
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EL PINTOR DE ALMAS - Ildefonso Falcones 
Unha poderosa historia de amor, paixón pola arte, revoltas sociais 
e vinganza na Barcelona modernista. 
Barcelona, 1901. A cidade vive días de gran axitación social. A 
escura miseria dos máis desfavorecidos contrasta coa elegante 
opulencia das grandes avenidas, onde xa destacan algúns edificios 
singulares, símbolo da chegada do Modernismo. 
 
 
 
 

 
 
 

TERRA ALTA-  Javier Cercas 
Un crime terrible sacode a apracible comarca da Terra Alta: os 
propietarios da súa maior empresa, Gráficas Adell, aparecen 
asasinados tras ser sometidos a atroces torturas. Encárgase do caso 
Melchor Marín, un novo policía e lector  voraz chegado desde 
Barcelona catro anos atrás, cun escuro pasado ao lombo que lle 
converteu nunha lenda do corpo e que cre enterrar baixo a súa vida 
feliz como marido da bibliotecaria do pobo e pai dunha nena 
chamada  Cosette, igual que a filla de Jean  Valjean, o protagonista 
da súa novela favorita: Os miserables. 

 
 
 

NADA QUE NO SEPAS- María Tena  
En plena crise de parella. a narradora desta novela volve ao episodio 
que marcou o final abrupto da súa adolescencia e dos anos máis 
felices da súa familia: a morte inesperada da súa nai nun 
descoñecido Uruguai de finais da década dos sesenta. cando nada. 
aparentemente. turbaba unha vida que transcorría entre festas 
elegantes ao aire libre. días na praia ou animadas celebracións. 
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DOBLE FONDO – Elsa Osorio 
Muriel, unha xornalista local, investiga un suicidio en Francia 
que a levará tras a pista dunha militante  montonera na Arxentina 
dos anos 70. 
En 2004, o corpo da respectada doutora  Marie Lle  Boullec 
aparece nas costas dun tranquilo pobo pesqueiro de Francia. 
Estas circunstancias chaman a atención dunha nova xornalista 
local,  Muriel, que non cre que se trate dun suicidio. Este caso 
lembra aos desaparecidos durante a ditadura arxentina, lanzados 
ao mar vivos desde un avión.  Muriel descubrirá que a súa 
investigación lévaa inevitablemente a investigar a vida de Juana  
Alurralde, militante  montonera. 

 

 

QUÉ VAS A HACER CON EL RESTO DE TU 
VIDA- Laura Ferrero 

Con trinta anos Laura deixa á súa parella e abandona Eivissa para 
mudarse a Nova York. A súa mocidade estivo marcada pola 
relación co seu pai, un home  intolerante; a súa nai, que desapareceu 
para regresar cinco anos despois; e Pablo, o seu irmán, que atopa na 
pintura a maneira de loitar contra a enfermidade mental que padece. 
En Nova York, Laura empeza a traballar nunha editorial e a asistir 
ás clases que  Gael, un isterioso coñecido da súa nai, imparte na 

Universidade de Columbia. Quen é  Gael? Que sabe o de todo o que ocorreu na súa 
familia? 

 
 

 
LA ISLA DE LAS MUJERES DEL MAR- 
Lisa See 
Tras seducir a lectores e críticos de todo o mundo  conEl abanico 
de seda  yDos mozas de Xangai, Lisa  See volve cativarnos  
conLa illa das mulleres do mar, unha bela e  introspectiva novela 
sobre os lazos de amizade de dous mozos  hanenyeo -mulleres 
mergulladoras da illa surcoreana de  Jeju, cuxa forma de vida foi 
recoñecida pola Unesco como patrimonio da humanidade- e as 
poderosas forzas, tanto naturais como históricas, que as rodean. 
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EL MAL DE CORCIRA- Lorenzo Silva 
Un home de mediana idade aparece espido e brutalmente asasinado 
nunha solitaria praia de  Formentera. Segundo varios testemuños 
recolleitos pola Garda Civil das illas, en días previos víraselle en 
compañía de distintos novos en locais de ambiente gai de Eivissa. 
Podería ser un caso máis para o subtenente  Bevilacqua, pero 
deseguido comprenderá que non o é. Cando os seus xefes chámanlle 
para que se ocupe da investigación, fanlle saber a peculiaridade do 
defunto: trátase dun cidadán vasco condenado no seu día por 
colaboración con ETA 

 
 
 
 
 
 
 

LA AMIGA ESTUPENDA- Elena Ferrante 
Unha xoia da literatura contemporánea que xa fascinou a máis de 
30 millóns de lectores e traduciuse en 42 países. 
Coa amiga estupenda, Elena  Ferrante inaugura unha saga 
cegadora que ten como pano de fondo a cidade de  Nápoles a 
mediados do século pasado e como protagonistas a  Lenù e Lila, 
dúas novas mulleres que están a aprender a gobernar a súa vida 
nunha contorna onde a astucia, antes que a intelixencia, é o 
ingrediente de todas as salsas. 
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