
 
Agustín Fernández Paz 
      Naceu en Vilalba (Lugo) o 27 de Maio de 
1947. É Perito Industrial Mecánico, Mestre 
de primaria e Licenciado en Ciencias da 
Educación. 
Traballou como mestre  e actualmente é 
profesor de lingua e literatura galega nun IES 
de Vigo. 
Foi membro do Gabinete de Estudos para a 
reforma educativa, coordinador docente de 
lingua galega, é membro do Consello da 
Cultura Galegae participa no programa SOL 
da fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
Codirixe a colección Merlín e tamén é  autor 
de numerosos materais didácticos en galego. 
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    Premios 
    Ten moitos premios e recoñecementos pola súa 
obra literaria:  Ourense de banda deseñada, Merlín, 
Lazarillo, Edebé juvenil, Rañolas, raíña Lupa, Lista de 
Honra do YBBI etc. 
 
    Obras 
 
· As flores radiactivas. Edic. Xerais, 1990.  
· Contos por palabras. Edicións Xerais, 1991. 
· Rapazas. Edicións Xerais, 1993.  
· Trece anos de branca. Ilustracións: Manuel Uhía. 
Edebé, 1994.  
· Cartas de inverno. Edicións Xerais, 1995.  
· Amor dos quince anos, Marilyn. Edicións Xerais, 
1995.  
· Avenida do Parque, 17. Edicións SM, 1996. 
· O centro do labirinto. Edicións Xerais, 1997.  
· O laboratorio do doutor Nogueira. Edicións Xerais, 
1998. 
· As fadas verdes. Edicións SM.  
· Os pés no aire. Edicións Xerais, 1999.  
· O soño do merlo branco. Everest Galicia, 2000.  
· Aire negro. Edicións Xerais, 2000.  
· No corazón do bosque. Edicións Anaya, 2001.  
· Ana e o tren máxico. Ilustracións: Enjamio. 
Caixanova, 2001.  
· Un tren cargado de misterios. Ilustracións: Enjamio. 
Xerais, 2001.  
· Noite de voraces sombras. Edicións Xerais, 2002.  
· O meu nome é Skywalker. Edicións SM, 2003.  
· A serea da illa negra. Tambre-Edelvives, 2003.  
· A praia da esperanza. Edicións Xerais, 2003.  
· Tres pasos polo misterio. Edicións Xerais, 2004. 
. Fantasmas no corredor, Xerais, 2005 
. Corredores de sombras, Xerais, 2006. 
. O raio veloz, Planeta/ Oxford, 2006 
. O único que queda é o amor . Xerais, 2007 
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No baixo que usaban os 
rapaces para xogar 
instalouse unha extraña 
oficina, o Centro de 
Promoción de Iniciativas 
Fantásticas (C.P.I.F.). 
Así conseguiron os tres 
desexos da panda: que 
houbese máis árbores, que 
voltasen os paxaros e que as 
palabras da xente deixasen 
de ser grises e negras. 
 
 

 
 
Colección de contos que 
teñen a súa orixe na sección 
por palabras dun xornal: da 
“vulgar” realidade xurde a 
imaxinación literaria. 
  Nestes contos mestúrase a 
realidade con elementos 
marabillosos (unicornios 
homes-lobo...). 

 
Novela psicolóxica e de 
misterio, narra un amor 
imposible, no que a 
protagonista é unha 
xornalista de éxito e a 
sensación de medo e o mito 
da Gran Besta manteñen a 
intriga ata o final. Un 
psiquiatra conta en primeira 
persoa a súa relación persoal 
e profesional coa súa 
primeira paciente. 

 

 
O mesmo que en Contos por 
palabras, estes relatos xurden 
dos anuncios por palabras dos 
xornais e son unha homenaxe 
do autor ao cine, a fábrica de 
soños. 
   O título é un verso de 
Antonio Martínez Sarrión e 
alude con nostalxia  a unha 
estrela do cine da súa 
adolescencia. 

 

 
O escritor Xabier Louzao 
recibe, despois dunha 
estadía no estranxeiro, 
varias misteriosas cartas do 
seu amigo Adrián 
contándolle os estraños 
sucesos na súa nova casa. 
Xabier acode na súa axuda e 
alí deben enfrontarse ao 
medo e o misterio. 

 

  
  O decubrimento dun 
cadáver cun furado de bala 
na cabeza, envolto nunha 
alfombra e emparedado nun 
pazo, abre a porta do 
misterio sobre a identidade 
do morto e do asasino. Unha 
adolescente asume o reto de 
desvelalo, e no camiño vive 
o seu primeiro amor ecambia 
a súa maneira de entender a 
vida. 

 
Colección de tres contos que 
teñen en común que un 
suceso inquietante e 
misterioso mudou a vida dos 
seus protagonistas-
narradores. As sombras dun 
faro maldito, unha presenza 
enigmática nunha noite 
estrelada, unha maldición 
agochada nun monumento 
megalítico son portas abertas 
a outras realidades. 

 

 
  
  Colección de contos nos que, 
de novo, os anuncios, as 
palabras, os xornais, os libros, 
volven cobrar protagonismo. 
Teñen como fío condutor o 
amor, o desamor, a ausencia, e 
van acompañados dunhas 
ilustracións belísimas e 
emotivas de Pablo Auladell.  

 


