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Chegou o verán:

tempo para descansar,
para estar cos amigos,
ir á praia, ao monte,
coñecer novos lugares

e tamén para ler.

Busca un bo libro
e déixate levar!

V de Vendetta: Alan Moore (cómic)

V de Vendetta é unha novela gráfica formada por unha

serie de dez libros de cómic escritos por Alan Moore e

ilustrados na maioría por David Lloyd. Este tamén

colaborou no guión e o

desenvolvemento da película

baseada nesta novela. O

argumento da serie sitúase nun

futuro distópico de finais dos 90.

A historia está ambientada en

Gran Bretaña nun futuro próximo

e, tras unha guerra nuclear parcial,

con gran parte do mundo

destruído. Neste futuro, un partido

fascista ostenta o poder no Reino Unido. Un misterioso

anarquista revolucionario que se fai chamar "V", e que

se agocha tras unha máscara de Guy Fawkes, empeza

unha elaborada e violenta campaña co fin de derrocar o

gobierno e incitar a poboación a formar unha sociedade

anarquista.

Destacan tanto a presentación como a calidade do

contido. Moi recomendable o epílogo e as notas finais.

V de Vendetta: James McTeigue (DVD)

Ficha técnica:

GUIÓN baseado no cómic de Alan Moore

REPARTO: Natal ie Portman, Hugo Weaving, Stephen

Rea. . .

Gran Bretaña é país total itario.

Tras o toque de queda nocturno,

unha moza, Evey, é rescatada

do ataque de miembros da

policía estatal por un misterioso

enmascarado chamado “V”.

¡Indignádevos!: Stéphane Hessel. Factoría K de Libros

¡Indignádevos!, o opúsculo do que

se venderon máis de dous mil lóns

de exemplares en Francia, tamén

se pode ler en galego. O escritor

Manuel Rivas asina o prólogo

desta obra directa, reivindicativa e

axitadora, cuxo autor, un veterán

supervivente da barbarie nazi, se

dirixe -aos seus recios 93 anos- á

sociedade en xeral, e á mocidade

en particular, para que reaccione e actúe ante a inxusta

realidade social, económica, política e medioambiental.

Non hai noite tan longa: Agustín Fernández Paz.

Esta novela conta o regreso de Gabriel Lamas, un home de

50 anos asentado en París, á vi la galega na que naceu. É a

primeira vez en trinta anos que pisa a súa terra. Non volveu

nin sequera para darl le sepultura ao pai, condenado e

encarcerado a finais dos sesenta por un delito que non

cometeu. A Galicia coa que se

atopa en 2002, tras a morte da

súa nai, é moi distinta da que

deixara en 1 970. O que non

cambiou foi a ferida que o

arredou dos seus e o levou a

Francia, aínda sen estiñar. A

mala conciencia segue intacta.

Esta novela é a súa primeira

dirixida a un público adulto e

"é un axuste de contas coa

miña xeración”, explica o

autor.

Para toda a famil ia Para os maiores



No y yo: Delphine de Vigan

Lou é unha adolescente tímida, pero ao ser superdotada

está nunha aula con alumnos mairores e non lle resulta

fácil . Súa nai está deprimida e seu pai é o optimista da

famil ia. Un día coñece a No, unha adolescente que

sobrevive na rúa, bebe vodka, come en comedores

sociais e dorme en albergues cando ten sorte. Entre as

dúas rapazas xorde unha enorme amizade.

No y yo descobre aos lectores a

realidade da miseria que tamén

existe nun París moi distinto ao

que ven os turistas. A novela fala

da dureza da vida na rúa pero

tamén da ternura e o suspense,

que leva o lector desde os soños

da xuventude ao pesadelo da

marxinación.

La llave de Sarah: Tatiana de Rosnay

París, 1 942. As autoridades

arrestan a 1 3.000 xudeus. O

pequeno Michel agóchase

nun armario. Súa irmá Sarah

pecha a porta para protexelo

e garda a chave. A famil ia

Starzynski vai vivir un dos

episodios máis tristes da

Historia. Pasados 60 anos,

Jul ia Jarmond prepara unha

reportaxe no aniversario da

redada. A reporteira

reconstrúe o itinerario dos

Starzynski e a loita de Sarah por salvar o seu irmán.

Para grandes emocións Ao aire l ibre

Da illa da Creba ós montes do Pindo: Rutas en
bicicleta e a pé por Muros e Carnota: Fernando Gómez

Montiel.

Trátase dunha guía

para facer roteiros

en bibl icleta ou a pé

polos concellos de

Muros e de Carnota.

Esta i lustrada con

mapas e debuxos

de Gonzalo Vilas e

é moi práctica e

lixeira para levar

durante a excursión.

Contén informacións

sobre onde atopar

fontes, merendeiros,

vistas pintorescas e

outras indicacións

de interese para coñecer o voso medio natural.

Gravados rupestres nos montes de Carnota: José
Cernadas Sande

Este l ibro non só ofrece un itinerario

perfectamente detal lado e explicado,

metro a metro e con indicacións de

coordenadas xeográficas, que

percorre 30 grupos de diferentes

gravados rupestres presentes nos

montes de Carnota, senón que explica

como visualizar e entender as figuras

dos petrogl ifos. Inclúe un esquema

explicativo dos seus trazos, por

temáticas, e fotografías en cor.

Banda deseñada

A mansión dos murmurios. Libro primeiro: Sara.
Muñoz, Tirso e Cons

A mansión dos murmurios
presenta nesta primeira

entrega o arranque dun

guión que mestura fantasía

e realidade: transformacións

monstruosas da condición

humana, mansión recóndita

e misteriosa, experimentos

nazis, pasadizos secretos,

guerra. . . unha intriga que

procede dun remoto pasado

e que avanza nunha

atmosfera pechada e inquietante, cun grafismo

tenebroso é á vez dinámico no que o xogo de luces e

sombras e a elección de cores sombrías adáptanse

perfectamente aos requisitos desta historia.

As vidas de Galileo: Ch. Fiami

Un retrato de Gali leo, feito a través de seis épocas chave

da historia da Astronomía. El protagoniza cada unha

delas, presentando os

grandes descubrimentos que

mudaron o mundo.

Esta é a BD oficial do Ano

Internacional da Astronomía,

obra do autor suízo Fiami e

publicada en galego pola

USC. Recomendado desde

os 1 2 anos, aínda que moi

ben valorado tamén polos

maiores.




