
Recordade que á maioría destes 

libros podedes botarlles unha ollada 

na MESA DE NOVIDADES. 

FELICES  

VACACIÓNS!!! 

E PARA ADULTOS 
“Afirma Pereira” 

Autor: A. Tabucchi 
Ed.: Galaxia 
 
Pereira, un modesto xornalista  
na Lisboa de 1938, enfronta a 
irrupción da historia e das súas 
esixencias na súa vida 
tranquila, apraciblemente gris. 
 
“Últimas pasiones del caballero Almafiera” 

Autor: J. Eslava Galán 
Editorial: Planeta 

 
Cunha linguaxe 
ironicamente 
trovadoresca, o autor 
desprega aventuras, 
barbarie e humor 
nesta novela sobre as 
andanzas dun 
cabaleiro aventureiro 

en plena Idade Media. 
 
 
“El enredo de la bolsa y la 
vida” 
Autor: Eduardo Mendoza 
Editorial: Seix Barral 
 
O detective tolo de E. 
Mendoza nunha xenial 
sátira sobre a Europa de 
hoxe en día. 
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Se á praia vas 

un libro levarás. 



Un día de treboada 

Autora: M. de Mata 

Editorial: Bahía E. 

Este libro é unha mensaxe 

sobre a igualdade e vai 

acompañado dun DVD onde se conta 

a historia diante dun grupo de nenos. 

O ano que os pitos perderon a cabeza 

Autor: Pablo Albo 

Editorial: OQO 

Sempre se dixo 

que, se na noite de 

defuntos hai lúa chea, o primeiro raio 

da súa luz, alá onde caia, devolvera-

lles a vida aos mortos. E unha vez pa-

sou en Matamala... 

As fadas verdes 

Autor: Agustín Fdez 

Paz 

Editorial: SM 

Aquel verán o lume 

arrasou o piñeiral pero non puido coas 

vellas árbores da fraga. Diana, unha 

nena amante da fraga, descubriu 

entón nela un ser diminuto e moribun-

do. 

Un cabalo de lume 

Autora: F. Casalderrey 

Editorial: Baía Edicións 

O señor Paco é un anciá que 

vive só na súa casa. Unha 

mañá nota un poderoso cheiro e fume 

e pon a televisión: todo o país está ar-

dendo e os bombeiros non poden con-

trolar tanto lume. 

O corpo humano 

Autor: Luann 

Colombo 

Editorial: A No-

sa Terra 

Libro en 3D que mostra, como en 

capas, as distintas partes do cor-

po humano. 

Sobremesas 

Varios autores 

Editorial: Ouvirmos 

Aquí aprenderemos 

como preparar un flan de regaliz 

ao microondas, unhas muffins de 

chocolate e abelás ou unha ensa-

lada de froitas con camisa de cho-

colate branco e negro, entre ou-

tras moitas opcións doces e diver-

tidas. 


