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Fariña, de Nacho Carretero.

Nunca un libro suscitou
tanto interese por parte dos
lectores da nosa biblioteca
como este tralo seu 
secuestro e prohibición. Nel,
Nacho Carretero retrata con
detalle unha paisaxe
criminal con frecuencia
infravalorada grazas a
testemuños directos de
capos, pilotos de
planadoras, arrepentidos, xuíces, policías, 
xornalistas e nais de toxicómanos... E agora, en 
galego. Un imprescindible. 

Vivir sen permiso e outras historias de oeste,
de Manuel Rivas.

O último libro de Manuel 
Rivas inclúe tres historias 
que, falan dun tempo no que
crece o poder das mafias, da
cobiza, do diñeiro sucio e da
corrupción, de maneira 
aparentemente imparable: 
«O medo dos ourizos», dous
mozos mariñeiros, de vida 
precaria, atopan no mar un 
tesouro, fardos procedentes 
do narcotráfico... imaxinades
o resto?; en «Vivir sen 

permiso», o relato que deu pé á serie de TV, Nemo 
Bandeira, un poderoso magnate cun imperio 
baseado na corrupción, consegue borrar o seu 
pasado criminal, pero atoparase cun inimigo íntimo 
que pode acabar con el...; e en «Sagrado mar», un 
mozo presidiario, apaixonado pola lectura, ten que 
enfrontarse non só co sistema carcerario, senón 
tamén co dominio que alí exerce un capo... 

Ler ciencia
Si venimos del mono, ¿por qué somos tan 
cerdos?, do colectivo
Big Van, Científicos
sobre Ruedas
Neste  libro  téntase  de
dar  respota  ás
preguntas,  moitas
veces  frikis  e
esmendrellantes  que
os científicos do grupo
Big Van  escoitan cada
vez  que  se  poñen
diante  do  público:  “Si
vimos  do  mono,  por
que somos tan porcos?
É posible esbirrar sen pechar os ollos? Poderase
acadar o teletransporte? Que hai de certo no de
Moisés  e  o  Mar  Vermello?  O  veleno  caducado
mata máis o mata menos?”...

Mujeres de ciencia: 50 intrépidas pioneras 
que cambiaron el mundo, de Rachel Ignotofsky.

Dende o estudo de 
deseño ao laboratorio, 
o xenio das mulleres 
sempre estivo aí. 
Lamentablemente, a 
sociedade (e mesmo a 
historia) esquece a 
moitas destas mulleres 
que cambiaron o 
mundo co seu talento e
intelixencia.

A ilustradora Rachel 
Ignotofsky tráenos un libro onde reúne a 50 
científicas que contribuíron ao desenrolo da 
tecnoloxía, ciencia, ingeniería e as matemáticas, 
dende antigo ata a época moderna.

Para ler ciencia dunha forma divertida
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Boas vacacións, e... 

mellores lecturas!!!
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Narrativa: 1º-2º ESO

Os  dereitos  da  infancia, de  varios  autores.
Ilustrado por Francesco Tonucci (Frato)

Ano  1959:  a  ONU
aproba  a  Declaración
Universal  dos  Dereitos
do Neno,  dez principios
que  perseguen
garantirlles  a  todos  os
nenos  e  nenas  os
coidados, a protección e
a educación necesarios.
Neste libro, dez grandes
autores  de  literatura
infantil e xuvenil uniron o
seu  talento  ao  do
ilustrador  Emilio

Urberuaga e presentan dez contos que recrean os
principios recollidos nesa declaración. Para ler e, ao
tempo, informarse

O que sei do silencio, de Andrea Maceiras
«Chámome Delia e son
unha covarde. Esta é a
historia de como acosamos
a Silke durante os meses
que estudou no noso
instituto. E de como todo se
nos foi das mans. [...] Diso
vai este blog que acabo de
abrir. Dos meses que pasei
en silencio. Do que aprendín
naqueles días da crueldade
e da covardía. Isto é o que
sei do silencio.»"O que sei
do silencio" é o relato
estremecedor de como Delia
se converteu en acosadora
pasiva dunha rapaza inocente de 3º da ESO. 
Historia inspirada libremente nun suceso real. 

3º-4º ESO
Infladomable, de
Srta. Bebi 

Outro dos libros 
do momento. 
Dunha autora á 
que paga a pena 
seguir. Tan só, 
lede na súa 
contraportada:
“Si estás leyendo 
esto, 
probablemente 
seas una o un 
inflamable. El 
porqué, ya lo 

entenderás. 
Ahora ojéalo: Esto no es un libro, es una granada. 
Que empiecen las explosiones.”

Senlleiras, de Antía Yáñez
Unha  novela  dunha
muller,  sobre  mulleres
que rachan co silencio.
Unha  influencer  sobe
unha  foto  ás  redes
sociais  onde  aparece
unha  man  fantasma.
Unha  semana  máis
tarde,  a  moza aparece
morta.
A  partir  deste  fío
técense  as  vidas  de
varias  mulleres  de
diferentes  séculos.
Mulleres  que  tiveron
que vivir supeditadas aos seus homes, baixo as
estritas  normas  non  escritas  (ou  si)  que  as
sinalaban  como  inferiores.  Mulleres  que,  cando
intentaron  recuperar  o  único  que  lles  pertencía
por dereito, a súa vida, viron como ata esta lles
podía ser arrebatada! 

De actualidade, hoxe e sempre.

Iridium, de Francisco Castro
Esta é a historia de Iris,
unha rapaza de primeiro
de bacharelato que,
coma calquera moza ou
mozo do seu tempo,
quere vivir a vida con
intensidade. Ademais, é
unha raíña do Instagram,
onde ten milleiros de
seguidores en todo o
mundo... fans que
ignoran algo importante
que lle pasa e que se o
soubesen igual non a
quererían tanto: Iris sofre graves secuelas froito 
dun accidente de tráfico. Así, a novela denuncia a 
hipocrisía de moitos “normais” que desprezan a 
todas e a todos os que son diferentes, unha 
historia de discriminacións e inxustizas. Pero 
tamén Iridium é unha historia de amor e amizade 
máis aló das dificultades. Porque todas e todos, 
independentemente do que nos suceda, sentimos 
igual. 

Vidas breves de idiotas , de Ermanno Cavazzoni.

Nun  mundo  no  que  a  idiotez
vai unida á humanidade ata a
morte  (e  posiblemente  máis
alá),  hai  coches  que  intentan
voar,  pirómanos  con  mala
sorte, prostitutas fracasadas e
maridos  obsesionados  polo
cosmos, entre  moitas  outras
especies do xénero.  Ermanno
Cavazzoni traza unha serie de
biografías  inventadas  de
personaxes  cuxa  traxectoria

vital está sempre condicionada por unha estupidez
que, de tan real, resulta cómica. De  Rinoceronte
Editora.


