
Gracias, Diana de Maribel Romero Soler

Ed. Edebé.2018

Diana está profundamente enamorada de Fer y confía plenamente
en él.Una noche, después de un día en el que los planes no les
habían salido como esperaban , Fer acompaña a Diana a su
domicilio y depués inicia el regreso al suyo.En ese trayecto algo
misterioso le va a suceder.Algo o alquien se cruza en su camino y
Fer se verá inmerso en una situación muy compleja en la que,
incluso, su propia vida corre peligro.
Diana defenderá a Fer ante todos , incluidos sus propios padres, los

de ambos, a pesar de que todo apunta a que su novio ha hecho algo muy grave.

Contando nubes de Nuria Pradas

Ed. Edebé.2018

María tiene diecinueve años y está hundida. Tras haber sufrido
un accidente de coche en el que se mató su novio y que casi le
cuesta la vida a ella, decide pasar el verano con su abuela en el
pequeño pueblo en el que veraneaba de niña, cuando se sentía
feliz simplemente contando nubes. A pesar de su tristeza, el
reencuentro con los amigos de la infancia irá calando en ella
como un bálsamo más eficaz que todas las terapias a las que se
ha sometido. Y sin quererlo, sin darse cuenta, vuelve a
enamorarse. Sin embargo, la vida tiene un extraño sentido del
humor, y el conflicto estalla en un triángulo amoroso lleno de

remordimientos.

Dragonball 03 de Akira Toriyama

Planeta DeAgostini Cómics. 2007

Un anciano, una pequeña y confortable casa junto a la playa, vídeos
de chicas practicando el aeróbic y un caparazón de tortuga. Pero, ¿y
la emoción y la aventura?.
El futuro campeón del Torneo de Artes Marciales tendráque esperar
a que el Duende Tortuga se decida a iniciar su entrenamiento.

Son Goku y Krilín se pondrán a las órdenes del maestro Mutenroshi, pero…¿llegarán
enteros al Tatami?
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O brindo de ouro I. A chamada do
Brindo de Xesús Manuel Marcos

Ed. Xerais.2005

Selmo, o fillo do gardián da tribo dos arxinas, coñece a desfeita
de Cido, a súa aldea, que foi incendidada polos seus inimigos,
os valecos da tribo dos broncedos. Na súa fuxida, Selmo,
acompañado de Lombán, o seu lobo albino, atopará a dous
heroes, Toimil e Oulego, que o axudarán, xunto coa Valiña da
Osa, unha xida, meiga protectora da aldea, a desvelar o
misterio do Brindo de ouro, ese corno máxico que os protexe,
porque lles proporciona a valentía que os fará invulnerables.

Trátase dun texto que crea un mundo autónomo, ao xeito de Tolkien, e conforma unha
novela escrita coas pautas das obras de espada e bruxería sobre o trasfondo da paisaxe e da
toponimia das terras do Caurel.

O brindo de ouro II. A Táboa da
Hospitalidade de Xesús Manuel
Marcos
Ed. Xerais.2009

Selmo, o Gardián do Brindo de Ouro, protexe ao seu
pobo arxina no Pico de Brío, até que unha noite chega
un guerreiro con novas que trocarán a paz das aldeas e
porán ao Gardián nunha encrucillada onde nada é o que
parece. Alguén quere acabar para sempre cos arxinas, e
pode que o inimigo estea ao seu carón. O que lle vai ser
revelado a Selmo significará o comezo dunha
apaixoante novela de acción, misterio e aventuras, na
que, arredor do terrible segredo dunha máxica táboa de
arxila, o amor e a traizón, a fidelidade e a cobiza

enfrontaranse no marco das antigas fragas e devesas das Terras Outas dos arxinas.

Unha estrela no vento de Ledicia Costas
Ed. Xerais.2000
Unha estrela no vento é a historia de Miguel Foz, un estudiante
dun instituto vigués de bacharelato de dezasete anos. Comproba
como o seu mundo derrúbase dun día para outro; farto do seu pai,
da súa profesora de literatura, de toda a xente que o rodea, síntese
que é diferente a todos. Recibe unha boa malleira, que o deixa
eivado na casa durante días, mentres os seus colegas que
frecuentan a sala de billar da cervexería Lagoa deciden vingarse
por ela. Ábrese un enfrontamento entre dúas pandas que será moi
diferente ó que todos eles agardan. Miguel Foz atopará no seu
curmán Abel, que padece unha minusvalía física, e en Reina, unha
moza xitana que vende rosas, o que é a solidariedade e o amor. Reina e Abel ensinaranlle a
ver a vida dun xeito distinto.

Claro de lúa de Puri Ameixide
Ed. Xerais. 2018
A comezos do século XIX, a vida transcorre lentamente na vila
mariñeira da Guarda. Rosa, unha rapaza orfa e pobre, ve morrer a
anciá señora á que coidaba e sente que todo o seu mundo se
derruba. Un forasteiro, don Leandro, chega para facerse cargo da
herdanza da muller e pouco a pouco aprenderá a valorar as
bondades do lugar, das xentes e do tipo de vida que alí se lle
ofrece, polo que decide quedar. Os traballos e os días, os amores e
desamores, parecen dirixirse cara a un final feliz cando se
produce a invasión francesa. O paso das tropas napoleónicas pola
vila afectará as súas vidas para sempre."Claro de lúa" é unha

homenaxe ás grandes novelas decimonónicas. Escrita cunha boa dose de amor e humor, nela
escóitanse ecos de Jane Austen, Charlotte Brönte e Leon Tolstoi entre outros, arroupados
polo piano da famosa sonata de Beethoven.

Sen piedade de Pedro Feijoo
Ed. Xerais.2018

Podería contar moitas cousas daqueles dous días. Pero supoño que
agora o único que importa é que Gordo era o meu mellor amigo, e
que eu estaba fodido coma nunca. Porque ela xa non quería saber
nada de min. E eu queríaa, maldita sexa, queríaa. Por riba das
cidades, por riba das autoestradas, por riba do mar e das estrelas, eu
estaba tolo por ela... Pero agora non parecía disposta a escoitarme. E
Gordo comprendeuno. «Neno, o que ti necesitas é unha boa festa»,
dixera. E así foi como decidimos tomar prestado o coche do vello e botarnos á estrada nunha
viaxe feroz. A tumba aberta. Sen coidado nin precaución, sen tregua, sen límites.


