
 

 

QUANTIC LOVE -  Sonia Fernández-Vidal  

Novela de amor con transfundo científico cuxa historia se centra nun triángulo 
amoroso entre unha moza e dous mozos que pasan o verán no CERN de 
Xenebra. Amena e áxil, está aderezada con anécdotas, teorías e referencias 
científicas que achegan ao lector, de forma sinxela, ao mundo da física cuántica.  

 

(A partir de 14 anos.) 

 

LA SONRISA DE LOS PECES DE PIEDRA - Rosa Huertas  

Segredos familiares que saen á luz… Poida que o pasado da súa nai cambie o 
presente de Jaime? Tras a morte do seu avó, este descobre algo que lle fai 
pensar en quen é realmente o seu pai… Esta novela é o XIV Premio Anaya de 
Literatura Infantil e Xuvenil 2017. 

 

(A partir de 14 anos.) 

 

EL IMPREVISTO CASO DEL CHICO EN LA PECERA - Lisa Thompson 

Un misterio excepcional necesita un investigador excepcional e ese non é outro 
que Matthew Corbin, un mozo un tanto particular, que vive obsesionado coa 
limpeza e os xermes, pero que a pesar diso, ou talvez debido a iso, ten un sentido 
especial para os detalles. 

 

(A partir de 14 anos.) 

  

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1525196
http://quanticlove.com/index_sp.html
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1525196


WONDER. LA LECCIÓN DE AUGUST.  - J.R. Palacios  

Como di no seu título é toda unha lección: de vida, de valentía, de aceptarse a 
un mesmo e aos demais, de respecto á diversidade, de amizade, de amor, de 
superación persoal, etc. August querería ser un neno normal pero o seu rostro 
desfigurado ponllo moi difícil. Sometido durante moitos anos a numerosas 
operacións debido á súa enfermidade, agora está moito mellor e chegou o 
momento de empezar o colexio. Todo un reto que non   será nada fácil. 

(A partir   de 12 anos.) 

 

ANNA FRANK. LA BIOGRAFÍA GRÁFICA. - Sid Jacobson y Ernie Colón 

 Durante a ocupación Nazi, a moza Ana Frank viviu oculta xunto á súa familia 
e outras catro persoas nunha casa de Ámsterdam. Durante os dous anos que 
estivo encerrada dedicouse a escribir no seu diario todo o que sucedía na casa 
así como os seus sentimentos máis profundos. Hoxe, ese diario é un emotivo 
testemuño da persecución que sufriron os xudeus durante a Segunda Guerra 
Mundial. Co pretexto de coñecer a figura de Ana Frank e as terribles 
circunstancias nas que viviu, Sid Jacobson e Ernie Colón van máis aló da diario 
biografía en formato gráfico. (Norma Editorial) 

 

FRANKENSTEIN – Mary Shelley (Edición anotada para científicos, creadores y curiosos 
en general: Bicentenario 1818-2018) (Ariel) 

O  Frankenstein de  Mary  Shelley perviviu na imaxinación popular durante 
douscentos anos. Iniciado como un relato de pantasmas por unha autora 
intelectualmente e socialmente precoz de dezaoito anos, a dramática 
historia de  Victor  Frankenstein e a súa estraña criatura pode lerse como a 
parábola definitiva da arrogancia científica. Esta edición de  Frankenstein 
acompaña a versión orixinal de 1818 do manuscrito – meticulosamente 
revisada e corrixida liña por liña por Charles E.  Robinson, unha das 
autoridades máis destacadas do mundo no texto– con anotacións e breves 
ensaios de estudosos de primeira fila que exploran os aspectos científicos, 
sociais e éticos deste marabilloso relato. 

 

LA MARAVILLOSA VIDA BREVE DE OSCAR WAO - Junot Díaz  

A vida nunca foi fácil para Óscar  Wao, un dominicano doce, obeso e desastroso 
que vive coa súa nai e a súa irmá disfuncional nun gueto de Nova Jersey. Óscar 
soña con converterse nun  J. R. R. Tolkien dominicano e, por encima de todo, 
soña con atopar o amor da súa vida. Pero poida que Óscar nunca alcance as 
súas metas debido a unha estraña maldición que estivo na súa familia por 
xeracións. O escritor dominicano lévanos a coñecer a súa axitada vida, así como 
a da súa extensa familia, recreando con humor a experiencia dos dominicanos 
en Estados Unidos e a capacidade de  perseverar no medio do desengano 
amoroso e a perda. 

http://amzn.to/29mqdlT
https://www.planetadelibros.com/libro-frankenstein-edicion-anotada-para-cientificos-creadores-y-curiosos-en-general/257290
https://www.megustaleer.com/libros/wonder-la-leccin-de-august/MES-037104
http://www.canallector.com/12425/Ana_Frank._La_biografia_grafica
https://es.wikipedia.org/wiki/La_maravillosa_vida_breve_de_%C3%93scar_Wao


DONDE LOS ESCORPIONES - Lorenzo Silva 

Pasados os cincuenta, e xa con máis pasado que futuro, o subtenente  
Bevilacqua, veterano investigador de homicidios da unidade central da Garda 
Civil, recibe unha chamada do responsable de operacións internacionais. 
Reclámase a súa presenza inmediata a 6.000 quilómetros de alí, na base 
española de  Herat, en Afganistán. Un militar español destinado na base 
apareceu degolado. 

 

 

LA CATEDRAL DEL MAR - Idelfonso Falcones 

Século XIV. A cidade de Barcelona atópase no seu momento de maior 
prosperidade; creceu cara á Ribeira, o humilde barrio dos pescadores, cuxos 
habitantes deciden construír, co diñeiro duns e o esforzo doutros, o maior 
templo mariano xamais coñecido: Santa María da Mar. Unha construción que 
é paralela á azarosa historia de Arnau, un servo da terra que foxe dos abusos 
do seu señor feudal e refúxiase en Barcelona, onde se converte en cidadán e, 
con iso, en home libre. O mozo Arnau traballa como palafreneiro, estibador, 
soldado e cambista. Unha vida extenuante, sempre ao amparo da catedral do 
mar, que lle ía a levar da miseria á nobreza e a riqueza. 

 

PIKUNIKU - Monika Baudisová  / Jordi Trilla (Para amantes da cultura nipona) 

Pikunikku é un libro ilustrado, de debuxos sinxelos e simpáticos, moi divertidos, 
acompañados de pequenos textos explicativos. Unha recompilación de 
curiosidades sobre a cultura xaponesa, un «pica pica» sobre a súa sociedade, 
gastronomía e tradicións. 

 

 

SOPHIE EN LOS CIELOS DE PARIS - Katherine Rundell 

Tras afundirse un barco na Canle da Mancha, unha nena de apenas un ano 
aparece flotando nun estoxo de violonchelo e é rescatada por un erudito e 
aventureiro londiniense chamado Charles Maxim. Desta forma tan 
extraordinaria comeza a conmovedora historia de Sophie e Charles, quen, 
unha vez constatada a desaparición da nai da nena, convértese no seu titor 
legal. Con todo, co paso do tempo, apodérase de Sophie a idea de que a súa 
nai sobreviviu ao naufraxio, e aínda que Charles advírtelle que iso é case 
imposible, para ela o «case» significa que existe «algunha» posibilidade, e 
esta, por remota que sexa, xamais debe descartarse. Así pois, a pesar de que 
a única pista que teñen é unha dirección parisiense gravada no estoxo do 

chelo, Charles, que o daría todo por vela feliz, accede a acompañala a París para iniciar a incerta 
procura. Alí, nunha noite máxica, Sophie coñece a Matteo e os seus amigos, uns mozos 
vagabundos que percorren a cidade polos tellados e que enseguida se prestan a axudala para 
que o seu soño fágase realidade. De 12 a 15 anos. 

http://quelibroleo.com/donde-los-escorpiones
http://impedimenta.es/libros.php/pikunikku-1
https://eltemplodelalectura.blogspot.com/2017/07/sophie-en-los-cielos-de-paris-katherine.html
https://es.wikipedia.org/wiki/La_catedral_del_mar


PEQUEÑO PAÍS - Gaël Faye 

Fillo dunha  ruandesa  tutsi e un empresario francés instalado en Burundi,  
Gaby ten dez anos e pásase o día coa súa cuadrilla de amigos nas rúas de  
Buyumbura, un escenario propicio a todo tipo de aventuras: roubar mangos 
nos xardíns do barrio, fumar ás agachadas, descubrir a paixón polos libros 
na casa dunha extravagante veciña e bañarse no río á tardiña. Un paraíso 
que empeza a racharse coa separación dos seus pais e logo rompe en mil 
anacos coa irrupción da guerra. 

 

LAS ALMAS DE BRANDON - César Brandon Ndjocu 

As almas de Brandon é un recompilatorio de historias curtas, contos e poemas 
de todo tipo que tratan sobre o amor, a soidade, o esquecemento, a dor, a 
alegría, a felicidade, a vida e a morte. Un exquisito pero agridoce viaxe a través 
dos sentidos que che  de emocionará e farache reflexionar. 

 

 

 

HISTORIAS DE UN NÁUFRAGO HIPOCONDRÍACO - Defreds 

Un tema sobrevoa por encima do resto: o amor. Escrito desde o corazón, con 
atención aos pequenos detalles que fan do cotiá do amor o que nos permite 
sobrevivir. De forma sinxela, pero directa. Dando renda solta á imaxinación en 
situacións especiais da vida de calquera persoa. Sentimentos, cambios, 
recordos, mozas e mozos, momentos, tristezas e alegrías. Non hai poesía nin 
liña recta. Hai sentimentos. Todos os que dá o amor. Todos os que algunha vez 
vivimos. Aínda que non os esperásemos. Aínda que fosen sucedendo. 

 

OS NENOS DA VARIOLA - María Solar 

A historia real duns nenos orfos que saíron de tres hospicios (Madrid, A Coruña e 
Santiago de Compostela) a principios do século XIX portando no seu corpo a 
vacina da varíola cara a América. Unha xesta da medicina centrada nos 
protagonistas máis pequenos da chamada "expedición Balmes". É unha fantástica 
historia na que nin os propios protagonistas puideron nunca soñar que 
participarían na erradicación da varíola na terra. 
 

 

  

https://www.planetadelibros.com/libro-las-almas-de-brandon/268760
https://www.agapea.com/Jose-angel-Gomez-Iglesias/Historias-de-un-naufrago-hipocondriaco-9788467050028-i.htm
https://www.wiriko.org/letras-africanas/pequeno-pais-gael-faye/
http://editorialgalaxia.gal/produto/os-nenos-da-variola/


AIRE NEGRO - Agustín Fernández Paz 

Cando o doutor Vítor Moldes comeza a traballar na clínica psiquiátrica Beira 
Verde, ten como primeira paciente a Laura Novo, unha muller coa memoria 
borrada, que ocupa as horas do día en escribir de xeito compulsivo o seu nome, 
aferrada a el coma se fose o único resto dalgún naufraxio emocional. Mediante 
unha terapia innovadora, o doutor consigue que a paciente abandone a súa 
prisión interior e comece a lembrar o seu pasado. 

 

JULES VERNE E A VIDA SECRETA DAS MULLERES PLANTA - Ledicia Costas 

O 21 de maio de 1884 Jules Verne chegou a Vigo a bordo do seu impoñente iate. 
O afamado novelista levaba moito tempo atrás da pista das misteriosas mulleres 
planta. Lograría por fin, logo de tantos anos de busca, atopalas naquela baía? Na 
botica do vello Philipot custódiase un importante segredo: alí, aparentando 
normalidade, viven a avoa Melisa e Violeta, dúas mulleres rodeadas dun halo de 
misterio. A chegada de Jules Verne á botica revolucionará as vidas desta singular 
familia.  

 

DEIXE A SÚA MENSAXE DESPOIS DO SINAL - Arantza Portabales Santomé 

As historias poden contarse de moitas formas. Mais poucas tan orixinais coma 
esta, abraiante, que nos propón Arantza Portabales neste segundo libro logo do 
éxito sen discusión da súa anterior novela, Sobrevivindo. Un mollo de voces que 
deixan mensaxes nun contestador. Historias de moitas almas que imos 
construíndo a medida que escoitamos o que se deixa nun aparello, frío, que, con 
todo, está cheo de vida, das vidas, as que a autora fai brillar cun lume de palabras 
que non vai deixarnos indiferentes. 

 

CABALOS E LOBOS - Francisco Pérez Lorenzo 

Vigo. Setembro de 1972. Paula acaba de atravesar unha cidade tomada pola 
policía franquista e colapsada pola folga. Na súa casa, no alto do edificio de Gran 
Vía nº 2, agárdaa unha revelación. Ten quince anos e acaba de decatarse de que 
non coñece a súa nai, a herdeira dunha influente estirpe de empresarios 
alemáns asentados no porto vigués a finais da I Guerra Mundial. O que ela 
descobre é o primeiro segredo dunha rede de mentiras e silencios que, xa no 
presente, se verá obrigada a destecer para o seu fillo. 

http://agustinfernandezpaz.gal/libros/aire-negro/
https://www.xerais.gal/libro.php?id=4476865
http://editorialgalaxia.gal/produto/deixe-sua-mensaxe-despois-sinal/
https://www.agapea.com/Francisco-Perez-Lorenzo/Cabalos-e-lobos-9788499148366-i.htm
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