
OS CORPOS 

INVISIBLES 

Emma Pedreira

Editorial Xerais

Londres, Revolución 

Industrial. Dúas mulleres 

mergulladas en vidas 

diverxentes que camiñan 

por sendas predestinadas a 

atoparse. Un relato con 

vivas referencias á 

literatura inglesa 

mesturadas cunha 

LAS SILLITAS ROJAS

Edna O'Brien 

Editorial Errata Naturae

Escondedoiros que non 

esconden nada e fuxidas 

que non permiten 

afastarse. A masacre da 

guerra permanece unida ó 

mal, á mentira e á dor 

provocada.

As guerras dos Balcáns 

constitúen o pano de 

fondo desta novela que 

existencia gris e triste que pode tornarse luminosa no 

momento menos agardado. Un espertar para mentes 

adurmiñadas que precisan dunha faísca para latexar.

nos fará reflexionar como individuos e como sociedade.

Déixate envolver por unha prosa engaiolante e unha 

historia que nos desacouga como habitantes dun tempo e 

un lugar no que as atrocidades seguen repetindo 

esquemas pasados. Para non quedar indiferentes.

TRONZAR OS VALOS 

Sés

Poesía comprometida 

envolta en ritmos variados 

que constrúen tonadas 

vivas para reivindicar a 

terra, a muller, a vida 

como é, sen vestimentas 

DO NATAL AOS REIS 

Cantos da Galiza e 

Portugal

 

A Central Folque 

sorpréndenos este nadal 

coa publicación dun 

traballo a cargo do galego 

Ariel Ninas e os 

portugueses Catarina 

superfluas. Unha escoita que paga a pena e que se 

repetirá unha e outra vez sen provocar cansazo ou 

fastío. Para todos os públicos.

Moura e César Prata. Trátase dun disco composto de 

arranxos atrevidos sobre cancións populares que na 

Galiza e Portugal supoñen un rico patrimonio 

inmaterial. Este traballo mergulla na fonda tradición 

lusogalaica e nas raíces do significado do nadal, divino 

e humano, sen caer na pantomima dos Jingle Bells dos 

centros comerciais nin na perniciosidade das sectas 

relixiosas. Unha excelente opción para reencontrarse 

coa música que, durante séculos, marcou o regreso do 

sol e o inicio dun novo ciclo.

PODES ATOPAR TODOS ESTES 

TÍTULOS NA NOSA BIBLIOTECA

E MOITOS MAÍS

libros música

E DO EDLG

 
NADAL
BO

Instituto de Ensino Secundario
MONTE CARRASCO



Un libro para os que buscan unha prosa que vaia máis 

alá da trama e das historias contadas. 

.

SOBRE LOS HUESOS 

DE LOS MUERTOS

Olga Tokarczuk

“Quién duda de lo que ve, 

jamás ha de creer, no 

importa lo que haga (...)”

Unha novela policial que 

non parece unha novela 

policial, nunha contorna 

na que non tería que haber 

ningún motivo para que 

interviñese a policía. 

Pierre Lemaitre 

Editorial Rinoceronte

Tres días na infancia 

poden marcar toda unha 

vida. Un destino que non 

somos capaces de torcer 

porque xa nos vén torto. 

A fonda ferida causada de 

xeito accidental levará ó 

protagonista e ó lector a 

un punto de non retorno 

onde non é fácil distinguir 

cal é o camiño correcto. 

O ÚLTIMO BARCO 

Domingo Villar

Editorial Galaxia

Seguindo a mesma liña de 

investigación á que nos 

ten acostumados 

(A praia dos afogados, 

Ollos de auga), 

o inspector Leo Caldas 

intentará descubrir que 

pasou entre o peirao de 

Moaña e o de Vigo 

naquela mañá na que desapareceu Mónica Andrade. 

Un pai intransixente, un rapaz á espreita, un amigo 

misterioso, un xefe escorregadizo…, demasiadas 

complicacións para desentrañar unha desaparición que 

tanto pode ter motivos sentimentais como económicos 

ou mesmo resultar un axuste de contas nun escenario 

próximo e recoñecible.

Lectura apaixonante para estas tardes grises nas que 

apetece pasar o tempo ó abeiro.

Rodrígues, Roberto A. 

Contos Estraños Editora

Esta é a primeira entrega 

dunha triloxía de novela 

fantástica na que están 

presentes elementos como 

o sobrenatural, os seres 

malignos, os mapas de 

territorios ignotos, os 

obxectos máxicos e/ou 

simbólicos e os heroicos 

guerreiros para configurar un escenario épico no que as 

forzas do ben e do mal libran a súa batalla.

Balso é un rapaz orfo, condenado a vagar polas rúas 

dende que cumpriu os cinco anos. Pero o seu destino 

cambia cando descobre que a súa non é unha natureza 

normal e que precisamente por esa natureza 

extraordinaria o máis carniceiro dos inimigos da vida, 

O Morador da Fenda, devecerá por acabar coa súa 

existencia canto antes.

BELEZA VERMELLA 

Arantza Portabales 

Editorial Galaxia

Un tráxico suceso nunha 

vivenda dunha 

urbanización de luxo 

obrigaranos a formular 

moitas  preguntas: pode a 

morte ser unha expresión 

da beleza? Pode ser 

artístico un asasinato? 

Pode unha persoa de 

A EVOLUCIÓN DE 

CALPURNIA TATE 

Jacqueline Kelly 

Factoría K.

A historia comeza en 1899 

en Texas. Calpurnia ten 

once anos –“case doce”- 

e é a única filla dunha 

familia acomodada grazas 

ás plantacións de algodón 

e nogueira americana. 

Como corresponde a unha 

rapaza da súa clase social, deberá aprender a tocar o 

piano, a bordar, a tecer..., pero o que lle gusta a 

Calpurnia é a ciencia. A súa vida cambia cando 

descobre o laboratorio do seu avó, persoa solitaria e 

túzara que, porén, abriralle as portas a un mundo novo 

moi afastado do que as tradicións e os bos costumes 

esixirían a unha moza da súa clase.

dezaseis anos estar disposta a morrer en aras da arte? 

Pero  logo comezan a desvelarse os enigmas sacando á 

luz segredos inconfesables que nos revelarán que non 

todo é tan perfecto como ás veces nos parece e que 

debaixo das aparencias se ocultan as miserias humanas.

TRES DÍAS E UNHA VIDA 

O MORADOR DA FENDA 
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