
 

 
Rosa Aneiros vén de cubrir un oco na nosa Literatura: 
unha triloxía aventureira -e non de ciencia ficción- onde 
a protagonista é unha moza audaz e por veces morriñenta 
que decide facer a súa vida e ser ela mesma a dona de 
si.Premio Irmandade do Libro ao Mellor libro Infantil e 
Xuvenil do ano 2014. 

 

 

Catro amigos e unha gran viaxe. 
Este era o plan de Leo ao rematar os 
estudos universitarios. En cambio, 
todo se esborralla uns meses antes 
de partir, cando os seus colegas se 
botan atrás e Leo debe afrontar 
unha decisión transcendental: 
desistir ela tamén ou marchar soa. 

 

Abril de 2011. Un autobús percorre 
lentamente a Anatolia. No seu interior, 
Leo sente que lle ferve a cabeza nunha 
dura batalla entre os medos, as 
esperanzas e as dúbidas. Vai para tres 
meses que abandonou a súa casa coa 
intención de facer unha viaxe polo 
mundo adiante. 

 

 

 

«Mamá, volvo á casa. Xa.» Así lle 
escribe Leo á súa nai unha noite de 
primavera, catro meses despois do inicio 
da súa fascinante viaxe polo mundo. A 
moza non ten gana de máis. Pero non se 
trata dunha rendición, velaquí unha 
auténtica arroutada sentimental. 
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Novela-disco que nace da 
colaboración entre a escritora Charo 
Pita e o músico Xoán Curiel. En 
forma de diario, cóntasenos a 
historia dun grupo de amigos xusto 
cando o verán comeza. O seu máis 
grande soño: ter un grupo de música. 

 
 Marilar Aleixandre constrúe un relato 
divertido, pero tamén crítico, no que 
imos asistir á aventureira vidas das 
vacas e ao coñecemento das Vacas 
exemplares. Cada unha diferente ás 
outras. Cada unha coas súas vacúas 
teimas propias. 

 
 

 

 

Será que Nântia, filha de Brigam, o 
ferreiro, conseguirá recuperar a Cabrita 
d´Ouro que a poderosa Cerne, a 
Rainha-Loba, arrebatou ao clã de 
Laroá? Parece uma missão impossível 
para uma jovem de apenas treze anos, 
mesmo que ela seja a escolhida. A 
aventura de Nântia, dos seus amigos e 
inimigos, transporta-nos a um mundo 
antigo, mas próximo, e a um lugar que é 
o mesmo que habitamos hoje. 

 

 

 

 

Este é un libro de versos que rompen as 
costuras do silencio; un álbum secreto para 
todas aquelas mozas que procuran una 
fenda nos valos, máis alá da gaiola rosa dos 
contos de princesas; un diario onde unha 
adolescente convulsa e opaca atopa a voz 
que nunca tivo. Porque medrar é aprender a 
fuxir da ditadura dos espellos. Non agardes 
máis: entra nun universo onde non todo vai 
ser fashion & cool & chic & sexy. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Na reunión de preferentistas o avogado 
explica aos afectados que as participacións 
preferentes son emisións perpetuas cuxo 
problema é a falta de liquidez inmediata. 
Dilles que estamos falando de produtos 
comercializados de xeito enganoso nun 
momento no que os bancos, durante os 
primeiros anos da crise, tentaron reforzar o 

seu capital indiscriminadamente.  

 
Cando Xosé Carneiro, coñecido 
psicanalista e polémico colaborador 
televisivo, aparece co peito aberto no 
seu piso da compostelá rúa República 
do Salvador, son dúas as cousas que 
chaman a atención do xornalista Aquiles 
Vega e da profesora Sofía Deneb. A 
primeira é a brutalidade, a violencia 
extrema con que o crime foi levado a 
cabo. A segunda, ese detalle que non 
encaixa na escena: unha estraña peza de 
ferro chantada no corazón. 

 
 

 

 

Un xornalista galego duramente 
castigado polo poder ten que emigrar a 
Madrid na procura de traballo. Nesa 
cidade aluga un piso vello e enigmático 
e, sen querelo, vese envolto nunha 
situación kafkiana. Da vivenda do lado 
proceden os estraños ruídos do silencio. 
A través dunha atmosfera intrigante, 
Silencio configúrase como unha novela 
de suspense. 

 

 
Antigamente homes e mulleres vivían 
fortemente ligados á natureza, tanto é así que 
as súas actividades vitais estaban vinculadas 
aos seus ciclos naturais e, polo tanto, eran 
grandes observadores das súas bondades e 
crueldades. Este libro pretende ser unha 
homenaxe a ese uso “máxico-espiritual” 
relegado e ás meigas, feiticeiras e meigos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Unha muller é politicamente 
incorrecta cando di o que non se 
espera dela e, aínda máis, cando 
pronuncia unha verdade non 
admitida pola opinión pública, polo 
felizmente acordado no consenso 
social. Teresa Moure procura exercer 
unha crítica radical contra o poder. 
Procura algo máis fermoso do que o 
poder: a autenticidade. 

 

 

 
Vai morrer Galiza? Sérvenos para 
algo o galeguismo? Ten sentido a 
nación galega na sociedade-rede? 
Pois despende da proposta de Galiza 
que formulemos e de que a cidadanía 
queira facela súa. Neste libro 
apréciase o galeguismo como un 
ideario valioso e vinculado aos 
movementos máis emancipadores de 
cada época, pero precisamos 
repensar Galiza como identidade-
proxecto para o noso tempo, facelo 
entre todos e todas, democratizando 
a idea e a proposta, unha nación 
aberta, en construción.  

 

 

 

Doce de abril de 1961: o 
cosmonauta Iuri Gagarin 
convértese no primeiro ser 
humano en viaxar ao espazo 
exterior. Comezaba a era 
espacial, e tamén unha década 
que traería grandes cambios. 
Cincuenta anos despois, Miguel 
Mendiguren, un home na 
fronteira dos sesenta anos, 
mentres vela os días derradeiros 
da súa nai nun cuarto de 
hospital, lembra a proeza do 
cosmonauta ruso.  
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