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Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo 
en el cráneo, para qué leerlo?... Franz Kafka 
 
 

 
La hija del espantapájaros 

Gripe, María (de 12 a 14 anos) 
Barco de Vapor. 9ªed. 
 
Narra a historia de Loella, unha 
rapaza de catorce anos que vive 
soa cos seus irmáns nunha 

cabana dun bosque de Suecia. Loella añora a sua 
nai, de quen recibe unha carta de tarde en tarde; o 
seu pai simplemente non existe para ela. Despois 
de pasar un ano nun fogar para nenos da cidade, 
Loella regresa á cabana do bosque onde lle espera 
unha gran sorpresa... 
 
 

 
Mi mano en la tuya  

(de 12 a 13 anos) 
Landa, Mariasun  
Alfaguara 
 
Javi non sabe que mirou a súa nai 
nese tipo do que se namorou. 
¡Non aguanta mais! ¡Vaise! 

Pronto descubrirá o duro que é soltarse da man 
que nos coida. O resultado é unha historia sincera 
e emotiva que te conmoverá. 
 
 
 

Como saliva en la  arena  
Kordon, Klaus ( de 15 a 18 anos) 
Alfaguara 
 
Aos trece anos Munli fuxe da súa 
aldea porque a queren casar. Tras 
diferentes aventuras e duras 
experiencias por ser muller e de 
casta baixa, a recolle unha muller que lle ensina a 
ler, escribir e un oficio. 
 

 
 

 
Historia de una maestra  

(de 15 a 18 anos) 
Aldecoa, Josefina  
Anagrama  
 
En 1923 Gabriela recolle o seu 
título de mestra. É o comezo dun sono que a 
levará a traballar em varias escolas rurais en 
España e Guinea Ecuatorial. Co trasfondo da 
República, a revolución de outubro e a guerra, 
esta novela rememora aquela época de pobreza, 
ignorancia e represión, e amosa o importante 
papel da ensinanza e de aqueles que loitaron por 
educar un país.  
 
 
 
 

El  infierno de Marta  
(de 14 a 18 anos) 

Alapont, Pascual 
Algar 
 
Esta é a historia de Marta, unha 
moza que se namorou da persoa 
equivocada; pero tamén é a 
historia dunha amizade a proba 

de bombas que cativa póla súa tenrura. O libro 
complétase con “A máscara do amor”, um texto 
no que o psicólogo Vicente Garrido analiza 
comportamentos de risco que calquera persoa 
moza debería ter em conta para evitar caer no 
maltrato físico ou psicolóxico. 
 
 
 
 

Irmán do vento  
González, M. Lourenzo 
Edicións Xerais de Galicia 
 
É a historia de Khaled, un rapaz 
dunha apartada aldea de Iraq que, 
coma outro rapaz calquera, ten 
unha familia, ten amigos, unha casa, unha vida, 
ten un amor, proxectos...Ata que, de súpeto, 
estoupa a guerra . Irmán do vento é a crónica da 
destrucción de todo canto Khaled é, e de canto 
soña ser 
 
 
 
 
 



  
  
     O armiño dorme  

Neira Cruz, Xosé A 
Galaxia 
 
Bia de Nedici, filla ilexítima do 
duque de Florencia conta os 
últimos días da súa vida. 
Ser muller non é doado en pleno 

século XVI. Fóra da gaiola de ouro do palacio, 
ferve un mundo cheo de perigos, pero tamén de 
liberdade. O amor entrará na gaiola de Bia para 
trastocalo todo. 
 
 
 

 
Cartas de amor  
(de 15 a 18 anos) 

Alonso, Francisco  
Edicións Xerais de Galícia 
 
As historias deste libro nacen a 
partir de cartas de amor. Pero 
non son cartas de amor 

convencionais. O amor ou o desamor son as 
desculpas que nos permiten coñecer as dramáticas 
circunstancias que rodean ás mulleres que as 
escriben. De feito, os verdadeiros protagonistas 
das cartas son a pobreza, a guerra, a inmigración, 
o franquismo, a violencia...e quenes escriben as 
cartas son mulleres que viven circunstancias moi 
difíciles, ás que se enfrontan con valentía. 
 

 
 
 
 

Despues de La  guerra 
(de 15 a 18 anos) 

Matas, Carol 
Edelvives 
 
A Segunda Guerra Mundial 
terminou e a xove Ruth está soa. 
Ruth e outros xóvenes como ela 
arriscarán a súa vida para 
conducir a nenos e xóvenes desamparados a 
través do continente europeo hacia un novo 
destino. Todos eles terán que dar proba da súa 
valentía e dunha enorme forza de vontade. 
 
 
 

Camposanto 
(de 15 a 18 anos) 

Peón Torres, Fátima 
Fundación Caixa Galícia 
 
Un dia chuvioso de xuño de 
2003, Lea vaise arroxar desde a 
ponte da Barca. Retrocedendo 

no tempo, mediante a presentación de diferentes 
episodios de distintos anos das súas vidas 
coñecemos a Lea e a súa amiga Sofía, 
inseparables desde que eran nenas na aldea de 
Liar ata o presente na cidade de Portadela, onde 
están estudiando no instituto. 
 
 




