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Os días felices de Benvido Seixas 

Eduard Velasco 

 

Benvido queda sen tabaco e acaba nun 

centro sociocultural contrario aos seus 

intereses de clase. Un home coma el nunca 

entraría nun sitio coma ese, pero tampouco 

acabaría pasando a noite con Mariña, a 

camareira activista que lle serviu a primeira 

copa de moitas. Desenfreados pola paixón, 

durante un ano viaxarán por Galicia (das 

Rías Baixas ao Courel), explorarán os 

límites dos corpos e as fronteiras das súas 

conviccións e xogarán coas identidades ata 

transformárense en persoas insospeitadas 

nas súas vidas anteriores, para 

incomprensión e hilaridade do seu círculo 

máis próximo. Pero quen non estaría 

disposto a traizoar a memoria familiar para 

seguir a chamada do desexo? 

El cuerpo nunca miente 

Alice Miller 

 

El cuarto mandamiento –«Honrarás a tu 

padre y a tu madre», heredado de la moral 

tradicional– nos exige que honremos y 

queramos a nuestros padres, pero oculta una 

amenaza. El que quiera seguirlo pese a haber 

sido despreciado o maltratado por sus padres 

sólo podrá hacerlo reprimiendo sus 

verdaderas emociones. Sin embargo, el 

cuerpo a menudo se rebela, con graves 

enfermedades, contra esta negación y esta 

falta de reconocimiento de los traumas 

infantiles no superados.  
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3. A illa da sabedoría atópase en perigo, a 

Irmandade de Avalon debe enfrontarse á súa 

batalla definitiva contra un antigo mal que 

regresa para cumprir vinganza. O profesor 

Hoffman e o seu sobriño Peter veranse 

envolvidos nunha escura conspiración, que os 

levará a descubrir novos misterios e a 

desentrañar unha mentira que durante anos 

pesara sobre todos eles. 
 

Os libros de Terramar (volumes 1, 2 e 3) 

Ursula K. Le Guin 

 

1. Terramar é un inmenso arquipélago no 

medio dun océano sen limites definidos. Na illa 

de Gont vive Gabián, un neno posuidor dunhas 

habilidades máxicas que lle levan a irse formar 

como feiticeiro na escola de Roke, onde se 

forman todos os magos. No entanto, a súa 

prendizaxe verase freada pola aparición 

accidental dunha misteriosa sombra que quere 

apoderarse do seu ser. 

2. Tenar, a quen agora chaman Arha, é a 

reencarnación da Sacerdotisa única. Foi 

elevada a Atuan cando aínda era unha nena 

porque está destinada a se converter na gardiá 

das tumbas dos Sen Nome. Alí, o único que lle 

agarda é vivir confinada até que á súa morte se 

volva iniciar o ciclo da reencarnación da 

Sacerdotisa única. 

3. Até a escola de feitizaría de Roke chega un 

mozo enviado polo seu pai, o príncipe de 

Enlad, para se entrevistar co arquimago Ged e 

comunicarlle que a maxia está a desaparecer 

dos confíns de Terramar cara o interior do 

arquipélago. Non é a primeira vez que isto 

acontece. 

Os gardiáns do Sampo (volumes 1 e 2) 

Timo Parvela 

 

1. Nun pasado remoto, alén das néboas do 

tempo, houbo unha gran guerra. O bardo 

Väinämöinen, das terras de Kalevala, e mais 

a feiticeira Louhi de Pohjola, o país das 

tebras, enfrontáronse nunha batalla sen 

cuartel por posuír o Sampo, un muíño 

máxico que traía prosperidade ás xentes que 

o posuísen.  

2. Como puido saír todo tan mal? Cando 

pensaban que ían conseguir aquel anaco do 

Sampo oculto na cova da vida, todo acabou 

por torcerse. Quen ía pensar que Ahti os ía 

traizoar para camiñar da man de Loviatar, a 

ama da morte até o submundo de Manala? 

 

O mundo secreto de Basilius Hoffman 

(volumes 1, 2 e 3) 

Fernando M. Cimadevila 

 

1. Achégase unha nova Era, as antigas portas 

féchanse definitivamente, os reinos que 

durante séculos lindaron as fronteiras do 

noso mundo esvaécense entre as brumas das 

lendas. Durante anos o profesor Hoffman, 

explorador de mundos ocultos, dedicou non 

poucos esforzos a desvelar os seus segredos.  

2. Existe un lugar perdido no profundo da 

noite, unha cidade secreta sen casas nin 

edificios, só tellados, azoteas, faiados e 

chemineas, bufardas, campanarios, 

torreóns… A Cidade dos Tellados non ten 

rúas, só pontes e pasarelas, tubaxes e 

escaleiras que sortean o nebuloso mundo que 

existe baixo a súa superficie.  


