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XA NON ESTOU- Iria Misa   Xuvenil 

Ánxela repite 1º de Bacharelato. A súa vida sofre un cambio 

rotundo cando, a comezo de curso, meses antes da súa 

misteriosa desaparición, coincide con María, que a seduce para 

integrala nos Murnios, un grupo de hábitos diferentes ao resto de 

compañeiros e compañeiras, onde aceptará asumir arriscadas 

probas na procura de experiencias vitais extremas. 

 

SEGREOS DO SOLPOR- Iria Misa   Xuvenil  

Novela de intriga sobre a forza dos sentimentos, a melancolía 

dos erros pasados e as violencias visibles, e tamén invisibles, 

que sofren as mulleres. En Bico o verán semella quedar en 

paréntese o día que Lucía Xesta aparece tirada na estrada en 

fronte do Hotel O Solpor. 

 

NUBES DE EVOLUCIÓN- Andrea Maceiras  Xuvenil 

Amanda é unha rapaza de dezanove anos que traballa de 

limpadora nunha estación de autobuses e todas as noites lle 

conta a Ánxela, a súa filla dun ano, todo o que alí lle 

aconteceu… 

https://www.xerais.gal/libro.php?id=5155150
https://www.casadellibro.com/libro-nubes-de-evolucion/9788499144634/2075060
https://www.xerais.gal/libro.php?id=4261894
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EUROPA EXPRESS- Andrea Maceiras    Xuvenil 

Un grupo de amigos decide viaxar xuntos por Europa en 

Interrail ao rematar o Bacharelato. Descubrirán a vida en 

liberdade e a complexidade das relacións persoais. Dez anos 

despois da viaxe, Nico atopará unha postal que lle revelará 

certa información que provoca nel un cuestionamento da súa 

vida actual e a necesidade de resolver as dúbidas sobre a 

traxedia que os envolveu ao seu regreso da viaxe de tren.  

 

 

APOCALIPSE Z- Manuel Loureiro   Xuvenil 

Que acontecería se un día ao te ergueres descubrises que a 

civilización estase a caer en cachiños? Iso é o que lle sucede 

ao protagonista de Apocalipse Z. O comezo da fin, un 

avogado que leva unha vida tranquila e rutineira en 

Pontevedra, até que un escuro incidente nun afastado país do 

Cáucaso provoca unha epidemia de proporcións 

devastadoras que ameaza con aniquilar a toda a humanidade 

da face da terra.  

 

EXOGAMIA O.3- Ramón Caride  Xuvenil 

John Brockman sostén que a ciencia é a única noticia, o único 

verdadeiramente novidoso que hai hoxe sobre a Terra. Na 

ciencia sempre hai algo novo: a internet, as células-nai, as 

vacinas contra a SIDA, as probas de ADN, os avances contra o 

alzhéimer, a loita contra o cambio climático. Ningunha empresa 

ten o monopolio dos números. Ningunha nación ten a soberanía 

sobre a adenina e a guanina. 

 

O CEO DOS AFOGADOS- Francisco Castro  Xuvenil 

Todos os delfíns de todos os mares, todos os delfíns de todos os 

océanos, todos os delfíns de todo o planeta decidiron xuntarse á 

mesma hora no mesmo punto de todos os mares, de todos os 

océanos de todo o planeta para dende alí avanzar cara á costa.  

 

 

https://www.xerais.gal/libro.php?id=3927143
https://www.planetadelibros.com/libro-apocalipsis-z-el-principio-del-fin/254373
https://blog.xerais.gal/2011/anotacion-sobre-exogamia-0-3-de-ramon-caride-en-trafegando-ronseis/
https://www.xerais.gal/libro.php?id=2759152
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JULES VERNE E A VIDA SECRETA DAS MULLERES 
PLANTA- Ledicia Costas    Xuvenil 

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?  

 

 

 
LÁGRIMA DE SHIVA – César Mallorquí   Xuvenil 

En certa ocasión, fai xa moito tempo, vin unha pantasma. Ocorreu 

o mesmo ano en que o home chegou á Lúa e, aínda que houbo 

momentos nos que pasei moito medo, esta historia non é o que 

adoita chamarse unha novela de terror. Todo comezou cun 

enigma: o misterio dun obxecto moi valioso (As bágoas de Shiva) 

que estivo perdido durante sete décadas.  

 

LA MUERTE DEL COMENDADOR- H. Murakami  

En plena crise de parella, un retratista de certo prestixio 
abandona Tokio en dirección ao norte de Xapón. Deambula 
polo país ata que un amigo ofrécelle instalarse nunha pequena 
casa illada, rodeada de bosques, que pertence ao seu pai, un 
pintor famoso. Nesa casa de paredes baleiras, tras ouvir 
estraños ruídos, o protagonista descobre nun faiado o que 
parece un cadro, envolto e cunha etiqueta na que se le: «A 
morte do comendador». 

 

 

TOKIO BLUES- H. Murakami      

Toru Watanabe, un executivo de 37 anos, escoita casualmente 
mentres aterra nun aeroporto europeo unha vella canción dos 
Beatles, e a música faille retroceder á súa mocidade, ao 
turbulento Tokio de finais do sesenta. Toru lembra, cunha 
mestura de melancolía e desasosego, á inestable e misteriosa 
Naoko, a noiva do seu mellor e único amigo da adolescencia, 
Kizuki. O suicidio deste distáncialles durante un ano ata que se 
reencontran na universidade.  

 

https://blog.xerais.gal/2017/a-novela-jules-verne-e-a-vida-secreta-das-mulleres-planta-de-ledicia-costas-seleccionada-para-a-lista-the-white-ravens-2017/
https://www.planetadelibros.com/libro-la-muerte-del-comendador-libro-1/273020
https://www.planetadelibros.com/libro-tokio-blues/89962
http://www.edebe.es/publicaciones-generales/libro-las-lagrimas-de-shiva=1906=1=4
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EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE- 
M. Haddon  

Aos seus quince anos, Christopher coñece as capitais de todos 
os países do mundo, pode explicar a teoría da relatividade e 
recitar os números primos ata o 7.507, pero cústalle 
relacionarse con outros seres humanos. Gústanlle as listas, os 
esquemas e a verdade, pero odia o amarelo, o marrón e o 
contacto físico. Aínda que nunca foi só máis aló da tenda da 
esquina, a noite que o can dunha veciña aparece atravesado 
por un horcón, Christopher decide iniciar a procura do culpable. 

 

EL HOMBRE QUE CONFUNDIÓ A SU MUJER CON UN 
SOMBRERO- Oliver Sacks   

Neste libro, Sacks narra vinte historiais médicos de pacientes 
perdidos no mundo estraño e aparentemente irremediable das 
enfermidades neurológicas. Trátase de casos de individuos, 
afectados por inauditas aberracións da percepción, e que, con 
todo, posúen insólitos dons artísticos ou científicos. 

 

LOS COLORES DEL INCENDIO- Pierre Lemaitre    

Febreiro de 1927. Toda a cidade de París asiste ao funeral de 
Marcel Péricourt. A súa filla Madeleine debe poñerse á cabeza 
do imperio financeiro que herdou, pero o destino resérvalle 
outros plans. Cun acto inesperado e tráxico, o seu fillo Paul 
vai levala ás portas da quebra. Fronte á adversidade da xente, 
a cobiza da época, a corrupción do sector e a ambición da súa 
contorna, Madeleine terá que despregar non só toda a súa 
intelixencia e enerxía, senón tamén elevadas doses de 
maquiavelismo para poder sobrevivir e reconstruír a súa vida.  

LA FRONTERA- Don Winslow    

Fai corenta anos que Art Keller está en primeira liña de lume 
do conflicto máis longo da historia de EE. UU.: a guerra contra 
a droga. A súa obsesión por derrotar ao capo máis poderoso, 
rico e letal do mundo custoulle cicatrices físicas e mentais, ter 
que despedir a persoas ás que amaba e mesmo se levou parte 
da súa alma. Agora Keller atópase aos mandos da DEA só 
para ver como por destruír ao monstro xurdiron outros trinta 
que están a levar mesmo máis caos e destrución ao seu 

amado México. Pero iso non é todo. 

http://salamandra.info/libro/curioso-incidente-del-perro-medianoche
https://www.salamandra.info/libro/colores-del-incendio
https://www.todoliteratura.es/noticia/50707/criticas/don-winslow-concluye-su-trilogia-el-cartel-con-la-frontera.html
https://www.anagrama-ed.es/libro/compactos/el-hombre-que-confundio-a-su-mujer-con-un-sombrero/9788433973382/CM_482
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EL PAR DE SENOS MÁS BELLO DEL MUNDO- Roland 
Topor  

Un viril muchachote vese de súpeto provisto dun par de 
formidables seos; dúas amigas saen de compras en busca 
de amantes potenciais e pagan en especie; un dentista 
presta os seus servizos ao mismísimo conde Drácula... 
Nestes cincuenta e dous relatos a desenfreada imaxinación 
do autor desprégase para concluír cunha enorme 

gargallada. 

 

 

O ÚLTIMO BARCO- Domingo Villar  

Unha mañá de outono, mentres a costa galega se recupera dos 

estragos dun temporal, o inspector Caldas recibe a visita dun 

home alarmado pola ausencia da súa filla, que non se presentou 

a unha comida familiar na fin de semana nin acudiu o luns a 

impartir a súa clase de cerámica na Escola de Artes e Oficios. 

E aínda que nada pareza ter alterado a casa nin a vida de 

Mónica Andrade, Leo Caldas axiña comprobará que, na vida 

coma no mar, a máis apracible das superficies pode agochar un 

fondo escuro de devastadoras correntes. 

 

LOS ASQUEROSOS- Santiago Lorenzo    
 
Manuel acoitela a un policía antidisturbios que quería pegarlle. 
Foxe. Escóndese nunha aldea abandonada. Sobrevive de libros 
Austral, vexetais dos arredores, unha pequena compra no Lidl 
que lle envía o seu tío. E dáse conta de que canto menos ten, 
menos necesita.  
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¡felices vacacións! 

http://www.pepitas.net/libro/el-par-de-senos
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3825
https://www.blackiebooks.org/catalogo/los-asquerosos/

