
 

Endogamia  0.2 
 
Ramón Caride 
INFANTIL E XUVENIL.FÓRA DE XOGO 

Ramón Caride reúne tres 

relatos con temas que van 

dende o islamismo en 

Bangladesh  ata o  

Alzheimer pasando polos 

efectos radiactivos despois 

dun accidente nuclear. 

Faneca Brava de Manuel Portas 
Fernández  
A da prima Concha é, sen dúbida, unha historia 

singular. Homes singulares 
na vida, se cadra, hai 
moitos. No caso das 
mulleres –se cadra non, 
seguro–, o recoñecemento 
é para moi poucas. A vara 
de medir non é a mesma. 
Mais elas están aí, Concha 
está aí. Só de cando en 
vez, a vida anónima 
dalgunha muller coma ela 
sae á luz e eríxese, 
grandiosa, na afirmación 

da súa rebeldía. A familia Pereira, o clan de 
Concha, alicerzaba a súa identidade na gran 
mentira da aparencia. Só Fernando foi quen de 
buscar a verdade da súa curmá. 
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LIBROS PARA TODOS/AS 

EN CASTELÁN 
 Dispara, yo ya estoy muerto 
de Julia Navarro:(2013) 
Unha extraordinaria novela de 
personaxes inesquecibles cuxas 
vidas se entrelazan con 
momentos clave da Historia, 
dende finais do século XIX ata 

mediados do XX, e que recrea a vida en cidades 
tan emblemáticas como San Petersburgo, París 
ou Xerusalén. Dispara, yo ya estoy muerto é 
unha historia chea de historias, unha gran 
novela que esconde dentro moitas novelas e 
que, dende o seu enigmático título ata o seu 
inesperado final, alberga máis dunha sorpresa e 
emocións a flor de pel. 

El  gato  negro  y  otros  cuentos  de 
horror  de  Edgard Allan Poe.  
 
Selección de contos nos que 
o espanto e o horror  que 
atenazan ao lector con 
frecuencia é o resultado 
dunha exploración psicolóxica 
do subconsciente, da 
indagación nos recantos máis 
escuros da mente humana. 
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‘As crónicas de 
Landereina’, de 
Sabela González. 
Editorial Galaxia. 
(2013) 
Primeira entrega da triloxía 
"As crónicas de 
Landereina" que se 
titula Bágoa de Lúa. 

O reino de Landereina está 
en perigo. O exército escuro dos Kaihunn quere 
facerse coa poderosa Pedra de Lúa que lle dará 
o poder. Durante corenta anos Landereina 
sufriu baixo o poder do malvado Wiasmau. O 
reino xa está recuperado, pero a historia está a 
piques de se repetir a menos que alguén 
consiga destruír a poderosa Pedra de Lúa.

Mil cousas  poden  pasar. Libro I 
Jacobo Fernández Serrano 
INFANTIL E XUVENIL>MERLÍN>De 9 anos en diante 

 Premio Merlín de Literatura 

Infantil, 2009 

Os fillos do rei do mar, 

Neda e Mercurín, caen na 

conta de que se achega o 

aniversario do seu pai, 

Pindo IV o Tratable, e aínda 

non teñen agasallo. Na 

procura dese galano 

desencadéanse as mil cousas que dan título a 

obra de Jacobo Fernández Serrano. 
Mil cousas poden pasar. Libro II 

Jacobo Fernández Serrano  

INFANTIL E XUVENIL. MERLÍN. De 
9 anos en diante 
Mil cousas poden pasar. 

Libro I rematou con Lina e 

Pouco na praia, falando, 

durmindo, bicándose e 

comendo mazás. Que 

aventuras correrán na viaxe 

de regreso a Nil? Como atoparán a súa vila?  

 

 
 

 
UN POUCO DE FÍSICA 

 
Desayuno con 
partículas de 
Francesc Miralles, 
Sonia  
Fernández
Vidal:(2013) 
Plaza&Janés 
 

Un ensaio sobre física cuántica, así é. 
Non deixes que iso che asuste e soltes o libro 
de golpe. Aceptarías un convite a almorzar? Si 
aceptas esta proposición e te aventuras a 
navegar entre estas páxinas, descubrirás un 
universo tan marabilloso como desconcertante. 
A teoría cuántica é unha das máis belas e 
asombrosas da ciencia.  

 
La puerta de los tres cerrojos de 
Sonia Fernández Vidal. 
Niko Mir, un rapaz solitario de catorce anos, non 
se imaxina as consecuencias 
que lle carrexará non seguir o 
camiño que cada día percorre 
para chegar ao instituto. Ao 
variar a súa ruta, descobre 
unha casa que nunca antes vira. 
Atraído polo misterio, 
internarase nela e verase 
inmerso nun estraño universo. 

 

 
LIBROS PARA TODOS/AS en  

galego 

As vidas de Nito 

Xabier Paz  
Casiano Cendán Rocha, un 
home de idade que vive 
nunha residencia, fai 
memoria da súa vida a 
través das conversas coa 
súa neta Aldara,..  

 
 
 


