
Palabras  envelenadas, a  novela  de 
Mayte  Carranza  publicada  por 
Rodeira, é un deses libros que tes que 
ler  dun  tirón  e  non  para  saber 
precisamente  que pasará, senón para 
saber  que pasou. Unha novela na que 
o misterio e a tensión non dan tregua 
ao  lector;  pero  tamén,  unha  novela 
que  nos  fai  reflexionar  sobre  unha 
realidade  máis  cruel  do  que  nos 
gustaría,  e  máis  oculta  do  que 
debería.

Antonio Seijas acaba de publicar en 
Xerais Cartas  de  inverno, un  cómic 
baseado na  novela  do  mesmo título 
de Agustín Fernández Paz. As dúas 
obras  manteñen  igual  estrutura  e 
temática, pero distíngueas a mirada 
persoal dos seus autores. Coa forza 
do seu debuxo e co uso maxistral da 
cores,  Antonio  Seijas  consegue 
definir  perfectamente  esa 
atmosfera de intriga,  de desacougo 
e  de  pánico  que  rodea  os 
protagonistas, e envolverte nela.

Os  fillos  do  mar  de  Pedro  Feijoo, 
publicada  por  Xerais,  é  unha  novela 
das que “enganchan”. Hai dentro dela 
elementos  de  novela  histórica,  de 
novela  negra,  de  novela  de 
aventuras...combinados  de  tal  xeito 
que atrapan ao lector desde a primeira 
páxina e o conducen, da man de Simón, 
pola cidade de Vigo, pola Illa de Ons, 
pola  ponte de Rande,  na  procura das 
respostas  que  Simón  precisa   para 
desvelar un misterio que o obsesiona.



El pequeño teatro de 
Rébecca  é un novo album 
publicado por Edelvives. 
Coma todos os libros da 
ilustradora, Rébecca 
Dautremer, é máis ca un 
libro: é unha xoia, unha 
pequena obra de arte. Cen 

personaxes creados pola autora desfilan 
polas súas páxinas troqueladas, levándote a 
un mundo máxico, spectacular.

Maravillas é o título do novo libro de Brian 
Selznick. O autor que 
nos fascinara coa 
Invención de Hugo 
Cabret faino de novo 
con este Maravillas. 
Dúas historias, a de 
Ben e a de Rose, 
contadas de distinta 
forma: unha con 
palabras, outra con 

ilustracións, que van paralelas na 
narración ata que finalmente 
converxen. Na procura da verdade, 
amizade e do amor.

Palabras de auga é a última novela de 
Marcos 
Calveiro, 
publicada por 
Xerais. e pola 
que obtivo o 
Premio Merlín 
de Literatura 
infantil 2012. A 
través da ollada 
de Amadou, un 
neno dunha 
tribo de 

nómades, Calveiro achega aos 
lectores novos á cultura suahili. Un 
libro que reborda tenrura e lirismo.


