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A praga escarlata 

Jack London 

 

Nun futuro non moi afastado a humanidade 

vese arrasada por unha praga mortal. Os 

poucos superviventes viven nun estadio 

primitivo, como hai miles de anos. O 

profesor James Howard Smith é o único 

que queda vivo dos poucos que 

sobreviviron á praga, e na súa vellez conta 

aos seus netos como foi a caída da 

civilización por mor da Praga Escarlata. 

O escultor de gárgoas e outras historias de 

Averoigne 

Clark Ashton Smith 

 

Averoigne é a típica provincia francesa 

medieval: Ten grandes fragas sombrizas, 

unha catedral gótica na que sobrancean as 

gárgolas, mosteiros beneditinos agochados 

en lugares inaccesíbeis e, por riba de todo, 

moitas lendas e historias a medio contar. 

Clark Ashton Smith aproveita este 

pintoresco pano de fondo para desenvolver 

unha serie de relatos fabulosos, que 

mesturan elementos do conto exemplar, a 

narrativa de terror truculento e o xénero 

pulp. Polas súas páxinas desfilan feiticeiras e 

feiticeiros, súcubos e íncubos, cadáveres 

animados e bispos nigromantes, todo un 

bestiario medieval co seu catálogo 

inesgotábel de paixóns, virtudes e vicios, que 

ao mesmo tempo se artella nunha armazón 

perfectamente equilibrada entre o 

sobrenatural e o puramente terreal. 
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tan cruel como efectivo, que elas mesmas 

empregan para conseguir material co que 

alimentar as súas novelas. Os ecos dun pasado 

esquecido á mantenta, o carácter complexo e 

por veces monstruoso da mentora, a estraña 

enfermidade que contaxia os libros da 

biblioteca e transforma as súas historias, as 

vidas en ruínas dos protagonistas… todos os 

elementos, reais e fantásticos, envólvense os 

uns sobre os outros en espirais cada vez máis 

complexas, até o punto de que é imposíbel 

distinguir o real do soñado.Jääskeläinen, xa 

premiado múltiples veces antes desta novela, 

acada aquí unha altura narrativa que, con 

razón, levaron a boa parte da crítica a comparar 

o seu particular realismo máxico co de Gabriel 

García Márquez. 

 

Os donos das cinsas 

Beni Yáñez 

 

Este non é un libro sobre corrupción. As eivas 

dun sistema que algúns disfrazan, moitos 

aproveitan e a maioría descoñece permiten a 

contratación de persoal funcionario a dedo, 

amañar oposicións, adxudicar obra pública a 

amizades ou pór e quitar xuíces afíns ao 

partido político no poder… mais sen incumprir 

lei ningunha. O mesmo que a fidelidade á 

parella, unha persoa só poderá declararse 

honrada nese momento: cando se presenta a 

oportunidade perfecta para non selo. E para o 

alcalde de Ronsaño, un home cercado por 

complexos propios e intereses alleos, decidir 

en diferentes momentos da súa vida non será 

sinxelo. 

Do A ao Z con Manuel María 

Xosé Lois García 

 

En Do A ao Z con Manuel María, Xosé Lois 

García viaxa polas letras do noso abecedario 

da man de vinte e tres poemas que gardan 

referencias sobre a vida e obra dun dos 

poetas máis importantes dos últimos tempos. 

 

Laura das neves e a Sociedade Literaria 

dos Nove 

Pasi Ilmari Jääskeläinen 

 

A vida de Ella Amanda Milana é a típica 

dunha mestra substituta nunha pequena vila 

de Finlandia: corrixir redaccións, enviar 

relatos á sección de literatura do xornal e ver 

como a enfermidade do seu pai o vai 

transformando nunha criatura estraña e 

afastada. Mais todo dá un xiro cando Laura 

das Neves, veciña de Lombodalebre e autora 

de libros infantís de sona mundial, a 

selecciona como décima integrante da 

Sociedade Literaria de Lombodalebre, onde 

Ella se poderá formar como escritora, o que 

lle ha asegurar un futuro brillante nas letras 

finlandesas e mesmo internacionais. Porén, 

logo dun duro revés da sorte, o camiño da 

protagonista se verá guiado cara aos secretos 

máis ocultos da misteriosa Sociedade e dos 

seus outros nove integrantes. 

Pasi Ilmari Jääskeläinen tece nesta novela, 

con puntadas finas e maxistrais, as distintas 

historias de cada unha das grandes e 

desgraciadas figuras literarias da vila de 

Lombodalebre,  relatadas  a  través dun xogo 


