
No Nadal agasalla aos que 

queres con libro galego 

Principios de 1942. Galicia vive 

dúas guerras ocultas ao 

tempo. Na costa, nazis e 

aliados combaten no mar e 

nos portos polo dominio do 

Atlántico. No interior, a 

resistencia enfróntase teimuda 

ao poder de Franco. Ata que 

todo se cruza. Unha mestra 

recibe o seu primeiro destino 

nunha distante aldea da Costa 

da Morte. Un guerrilleiro de 

sona acepta a misión máis 

perigosa. E un pintor de 

océanos asume un incómodo 

encargo  

Porque…  

Quen ben te quere, 

farache ler. 

 

 

Un taxista con ínfulas 

investigadoras e lector 

empedernido acepta o delicado 

encargo dun coñecido político e 

empresario galego: desentrañar 

un suposto pasado nazi co que 

os seus inimigos poden 

relacionalo. Comeza así, 

ademais dunha engaiolante 

procura pola xeografía física e 

humana deste país, unha 

perigosa pescuda sobre un dos 

feitos históricos máis intrigantes 

da posguerra: a misteriosa 

«Ruta das ratas» ao seu paso 

polo noroeste da península 

Ibérica e cara ao refuxio nazi 

en América do Sur.  

XXII Premio Literario San 

Clemente, 2016  

 

XEOGRAFÍAS LECTORAS e CLUB DE LECTURA 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade  
puxo en marcha para as bibliotecas escolares de 
Galicia no ano 2021 o programa XEOGRAFÍAS 
LECTORAS NA BIBLIOTECA ESCOLAR, para poñer o 
foco nas posibilidades que ofrece a biblioteca escolar 

para a construción da persoa lectora a través das 
distintas actividades que programa e dos recursos que 
pon a disposición da comunidade 
educativa.   Atravesar o mapa da lectura pode facerse 
desde distintas ópticas, comezar a viaxe desde 
distintos portos: desde o novo Club de Lectura do IES 
Xulián Magariños ofrecémosvos este curso itinerarios 
lectores centrados na historia de Galicia e de España.  
Para complementar o itinerario lector centrado na 
Historia de Galicia, aquí tedes unha selección de 
lecturas na nosa lingua escollidas por compartiren  un 
episodio do noso pasado: a pegada nazi en Galicia a 
través da nosa literatura máis recente. 

 

 

 

 



Libros para o 1º ciclo da ESO 

Bala Perdida é o derradeiro 
pirata do Atlántico Norte, un 
capitán escrupuloso que 
anda acompañado dun 
corvo e dun grupo de 
bravos mariñeiros. Para 
resolver unha misteriosa 
abordaxe na máxica Costa 
da Morte, Bala Perdida 
busca a axuda dunha moza 
xornalista que só dá 
noticias bonitas. Xuntos 
resolverán o misterio do 
ouro nazi roubado aos 
xudeus durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

1939, a Guerra Civil española 
remata pero un conflito moito 
máis grande está a piques de 
estoupar en Europa e no 
mundo, no que as novas 
tácticas e as novas armas van 
facer do volframio un mineral 
esencial e escaso no planeta. 
W. C. Morgan é destinado á 
sucursal de The Anglo South 
American Bank Ltd. en 
Galicia. Pero baixo a 
identidade dun banqueiro 
agóchase un axente de 
intelixencia británico coa 
misión de controlar os 
movementos nazis na zona, 
contactar coa guerrilla e iniciar 
unha guerra comercial que 
dificulte todo o posible a 
subministración de volframio á 
Alemaña do Terceiro Reich.  

Vigo, 1972. Paula acaba de 
atravesar unha cidade 
tomada pola policía 
franquista e colapsada pola 
folga. Na súa casa, no alto 
do edificio de Gran Vía nº 2, 
agárdaa unha revelación. 
Ten 15 anos e acaba de 
decatarse de que non 
coñece a súa nai, a herdeira 
dunha influente estirpe de 
empresarios alemáns 
asentados no porto vigués a 
finais da I Guerra Mundial.  
Premio Blanco Amor de 

Novela 2014 

O 22 de febreiro de 1944 un 

bombardeiro Hudson da 

Royal Air Force estrelouse 

na Serra de Pena, á altura 

do marco nº 125 da fronteira 

con Portugal, entre o 

concello galego de Calvos 

de Randín e a vila 

portuguesa de Montealegre. 

Coa chegada a Montealegre 

dunha profesora finlandesa 

de historia, colaboradora do 

servizo de intelixencia 

alemán, comezará neste 

territorio da Raia Seca unha 

batalla de espías na procura 

destes documentos que será 

decisiva para o desenlace da 

Segunda Guerra Mundial. 

Xoel é un mozo de Negueira de 

Muñiz que vive coa súa nai, de 

orixe alemá, nunha comuna na 

aldea de Foxo, preto do encoro 

de Salime. A vida de Xoel muda 

o día en que o seu avó, chega 

dende Berlín para reatoparse 

coa filla. Entre a equipaxe, trae 

unha maleta chea de fitas de 

cine e mais unha cámara super 

8. O vello cóntalle que foi 

colaborador da polémica e 

xenial directora de cine alemá 

Leni Riefenstahl, acusada de 

simpatizar co réxime nazi.  

Premio Fundación Caixa 

Galicia de Literatura Xuvenil, 

2006  

Estación de tren de 
Ribadavia, verán de 1943. 
Günter busca ascender na 
Gestapo destapando unha 
trama internacional que axuda 
os xudeus a chegar a 
Portugal e abandonar Europa. 
Lola é unha muller brava e 
xenerosa, que cre na xustiza 
por riba de todo e arrisca a 
vida por axudar a quen o 
necesita. Frieda foxe da 
Holanda nazi e do seu 
pasado, arelando empezar 
unha nova vida en América 
como directora de 

orquestra.  Lista de Honra 

2019 da OEPLI  

Libros para o 2º ciclo da ESO Libros para posobrigatoria 


