
Sinsajo (en inglés: Mockingjay), o 

terceiro e último libro, que vira ao 

redor de Katniss e a rebelión dos dis-

tritos contra o Capitolio. Katniss, ago-

ra refuxiada no Distrito 13, e bastante 

deteriorada das súas experiencias, é 

utilizada polos rebeldes como unha 

ferramenta de propaganda para unir 

aos distritos no levantamento contra 

o Capitolio e o presidente Snow. Por 

último, un grupo que inclúe a Kat-

niss, Gale, e o aínda algo inestable, 

Peeta, van de renegados ao Capitolio 

nunha misión para asasinar o Presi-

dente Snow. Antes de que Katniss 

pode completar o seu obxectivo, Prim 

é asasinada nun atentado dirixido por 

equipos de rescate rebeldes. Katniss, 

Peeta e Haymitch finalmente volven a 

un distrito 12 en ruínas. Katniss aos 

poucos comeza a recuperarse das 

súas moitas cicatrices mentais. Kat-

niss finalmente chega a casar con  

Peeta, e despois de moitos anos de 

dúbidas, teñen dous fillos. 

Recomendacións para o verán 

Biblioteca 

Título del artículo principal 

Os xogos da fame (en inglés: The 

Hunger Games), segue a vida de 

Katniss Everdeen de 16 anos, unha 

moza do Distrito 12, que se ofrece rá 

voluntaria para Os Xogos da fame  

74 º no lugar da súa irmá menor, 

Prim. Onde tamén participa, Peeta 

Mellark, o tributo home do Distrito 

12, un mozo que ama a Katniss des-

de o primeiro momento que a viu. 

Katniss e Peeta loitasen contra os 

outros tributos en conxunto, finxin-

do que se aman para gañar o favor 

do público. 

En chamas (en inglés: Catching 

Fire), Katniss decátase de que o 

Capitolio está enojado con ela 

polo seu desafío na novela ante-

rior, e que se iniciou unha reac-

ción en cadea que inspirou a rebe-

lión nos distritos. Para unha edi-

ción especial polo 75 aniversario 

dos Xogos da fame, ela e Peeta 

ven obrigados a competir por se-

gunda vez con outros vencedores 

de edicións pasadas. Eles en equi-

po con outros tributos logran des-

truír a area e escapar dos Xogos. 

Katniss é transportada ao Distrito 

13, un lugar que se pensaba que xa 

non existía, pero Peeta é 

capturado polo Capitolio, 

e o Distrito 

12 é destruído. 

Fonte: http://es.wikipedia.org/wiki/Trilog%C3%ADa_Los_juegos_del_hambre  

Para o  

Segundo ciclo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trilog%C3%ADa_Los_juegos_del_hambre


Nesta final e sétima 

entrega da serie de Harry 

Potter, J. K. Rowling des- vela du-

nha forma especta- cular as 

respostas ás moitas pregun-

tas que tanto tempo se le- van 

esperando coñecer. Unha narración 

fascinante, ricamente tecida e cun ritmo trepidante, 

dunha autora que é mestra do relato, cuxos libros serán lidos, reli-

dos e se han volver a ler.  

 

A Harry encoméndanlle unha tarefa perigosa e aparentemente imposi-

ble: atopar e acabar cos Horcrux que faltan por destruír. Nunca tan só 

se vira nin se enfrontara a unha misión tan chea de sombras ameazan-

tes. Mais deberá encontrar dentro de si a forza necesaria para levar a 

cabo o que lle foi encomendado. Ten que abandonar a compañía, a calor 

e a seguridade do Tobo e emprender sen medo nin vacilación o camiño 

inexorable que ten por diante.  

As recomendacións para o verán... 

A colección de Harry Potter na Biblioteca 

http://www.culturagalega.org  
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