
Coñecendo outras culturas
É a segunda novela de Khaled 

Hosseini, autor de Cometas en 
el cielo,  na  que a  historia do 
seu  país,  Afganistán,  é  tan 
importante  como  a  trama 
mesma.   Na 
primeira  novela 
os  protagonistas 
son dous rapaces 
e  a  amizade que 
os  une  ao  longo 
da vida, así como 
da traizón e as consecuencias. 

Mil  soles  espléndidos trata  da  vida  de  dúas 
mulleres,  de  diferente  xeración  e  clase  social, 
dentro da sociedade e a política afgá. Mariam, filla 
ilexítima dun hombre de negocios, cuxa vida cambia 
drasticamente ao ser obrigada aos 15 anos, a casar 
cun zapateiro 30 anos maior ca ela; e Laila, que é 
atopada 20 anos  máis  tarde polo  mesmo home na 
rúa, e logo de lle salvar a vida, casa con el.

Unha novela apaixoante, rica en sensaciónss 
e detalles, e testemuño dos acontecimentos vividos 
en Afganistán, ao longo das últimas décadas.

Marjane Satrapi,  unha  das  artistas  iranís 
máis aclamadas, ofrécenos un relato autobiográfico 
sobre  a  súa  infancia  en  Irán, 
que  é  á  súa  vez  un  excelente 
testemuño histórico dun pobo e 
unha época. Grazas á súa gran 
carga emotiva, crítica e irónica, 
Persépole converteuse  nun 
cómic  de  referencia,  que 
podedes  complementar  coa 
versión  animada  em  DVD  em 
castelán.

Despedidas
Acaba  de  deixarnos  un  dos  grandes  da 

literatura de ciencia ficción, Ray Bradbury e non se 
nos  ocorre  mellor  maneira  de  despedilo  que 
publicitando a súa obra e animándovos a lela. 

A novela  Fahrenheit 451 é  unha das súas 
historias máis coñecidas e aclamadas, que foi levada 
ao cine polo director francés François Truffaut no 
ano 1966. Tanto na novela coma na cinta fálase dun 
mundo futuro no que os libros están prohibidos e o 
pensamento crítico é perseguido.

Fahrenheit  451 é  unha 
novela  situada  nun  futuro 
onde  a  xente  xa  non  se 
interesa  pola  literatura. 
Constitúe  unha  descrición 
profética  da  submisión  de 
Occidente  aos  medios,  ás 
drogas e ao conformismo. A 
novela  de  Bradbury, 
publicada  no  ano  1953, 
resulta  asombrosamente 
visionaria.

O Equipo da Biblioteca do
 IES Lamas de Castelo deséxavos unhas 

felices vacacións.

Podedes consultar a páxina da biblioteca aquí:
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx

?CodigoBiblioteca=CED034

Na praia, no monte, na casa...
onde queira que esteas,

goza coa lectura!

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CED034
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Para curar adiccións
A  sinalización 

dun  penalti  na  final  da  Copa 
do  Rei,  que  se  xoga  no 
Bernabeu entre o Real Madrid 
e o FC Barcelona, é o punto de 
partida  desta  novela  de 
Afonso Eiré, no que o tempo 
se detén e en pouco máis de 
cinco  minutos  reais 
transcorre  a  historia  de 
Francisco Rodríguez Crespo e 
do seu fillo, Fuco, o encargado de deter o penalti 
que vai lanzar Messi.

A  novela  é,  ao  tempo,  un  ensaio  literario 
sobre  o  mundo  do  fútbol  e  un  traballo  de 
investigación  xornalística,  no  que  se  incide 
especialmente na transformación dun deporte nunha 
mercadotecnia  posta  ao  servizo  dos  intereses 
económicos. 

 Gemma Lienas volve 
con  outro  dos  diarios 
escritos  por  Carlota, 
neste  caso  o amarelo,  a 
cor  das  alertas,  do  que 
require  especial 
precaución: as drogas e a 
adicción  que  estas 
producen.
El  diario  amarillo  de 
Carlota é  unha  busca 
polo  mundo  das  drogas, 
como unha arañeira  que 

pode  capturar  aos  incautos.  Carlota  fai  unha 
investigación,  provocada  polo  seu  irmán  Marcos 
provocoulle  a  necesidade  de  coñecer  e  xuntos 
exploran  diferentes  camiños  para  encontrar  a 
información fiable.

Fantasía, misterio, aventuras
Esta  é  a  segunda 

parte da triloxía  Memorias de 
águila  y  jaguar de  Isabel 
Allende. A  primeira  parte,  La  
ciudad  de  las  bestias, estaba 
situada  nas  cálidas  selvas  do 
Amazonas.  Agora,  en  El  reino 
del  dragón  de  oro,  os 
protagonistas Nadia  Santos  e 

Alexander  Cold  acompañarán  a  periodista  e 
escritora Kate Cold ao Reino Prohibido, un pequeono 
país  situado no  corazón  do  Himalaya.   Fantasía  e 
aventuras unidos da man para lectores de todas as 
idades.
La cena secreta: Javier Sierra.

Fray  Agustín  Leyre, 
inquisidor  dominico  experto  na 
interpretación  de  mensaxes 
cifradas,  é  enviado  a  Milán  para 
supervisar  os  trazos  finais  que 
Leonardo  da Vinci  lle  está  dando 
ao cadro A Última Cea. Por que o 
autor pintou os Doce sen o seu halo de santidade e 
ademais, por que se retratou a si mesmo na sagrada 
escena, dándolle as costas a Xesucristo? 

Meu pai vaite matar é unha 
novela  que  esculca  os 
segredos máis ocultos dunha 
familia.  Unha  novela  de 
intriga, aventura e viaxes na 
que se abordan as principais 
preocupacións  dunha  autora 
fundamental  do  pensamento 
feminista  galego.,  María 
Xosé Queizán.
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