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NARRATIVA

Los vencejos / Fernando Aramburu

Barcelona : Tusquets , 2021

Mediada a cincuentena, Toni, un profesor de instituto decepcionado co 
mundo, decide poñer fin á súa vida. Meticuloso e sereno, ten elixida a 
data, dentro dun ano. Ata entón cada noite redactará, no seu piso da 
Guindalera, que comparte coa súa cadela Pepa e unha biblioteca da que 
se vai desprendendo aos poucos, unha especie de crónica persoal a 
intres dura e descreída, a intres tenra e humorística. Con iso espera 
poñerse en claro consigo mesmo, contar os principais feitos do seu 
pasado, e unha multitude de asuntos cotiáns nunha España sacudida 
polas convulsións políticas.

Novela da vida cotiáN ARA ven

  

NARRATIVA

Leña menuda / Marta Barrio

Barcelona : Tusquets , 2021

Unha moza vive con ilusión desbordada a confirmación do seu 
embarazo. Comeza un carrusel de plans xunto coa súa parella para 
adaptar a casa ao novo fillo, elixir o nome, imaxinarse a vida con el. 
Unha mañá ocorre un pequeno incidente camiño do traballo: nun ataxo 
por un parque, sorpréndena uns cans que a derriban antes de que a 
dona poda contelos. No hospital, confirman que o feto non sufriu danos, 
pero un doutor experimentado ve algo raro nas ecografías que debería 
terse detectado previamente.

Novela da vida cotiáN BAR leñ



  

NARRATIVA

Todo arde / Nuria Barrios 

Barcelona : Alfaguara , 2020

Esta é a historia de dous irmáns. O pequeno chámase Lolo e ten 
dezaseis anos. A súa irmá maior, Lena, está enganchada ao crack e á 
heroína. Leva un ano fóra de casa e ninguén coñece o seu paradoiro. Un 
día de agosto, Lolo atópaa no aeroporto de Barallas, onde obtén diñeiro 
con pequenos furtos. Para convencela de que volva a casa con el, 
decide acompañala ao poboado chabolista onde Lena compra a droga e 
parece que vive. Cando chegan alí, cae a noite e Lolo atópase cunha 
realidade aparentemente caótica e infernal. Lena dálle esquinazo e el 
vese de súpeto só, perdido e no medio dunha loita de clans. No 
momento en que ela se decata de que a vida de Lolo corre perigo, sae 
na súa busca. Por separado, cada irmán tenta atopar ao outro nunha 
carreira contrarreloxo.

Novela da vida cotiáN BAR tod

  

NARRATIVA

Detrás de la puerta / Giorgio Bassani ; 
traducción del italiano de Juan Antonio 
Méndez

Barcelona : Acantilado , 2018

O protagonista desta novela é un adolescente intelixente e sensible que 
ten que separarse do seu amigo de infancia e adaptarse aos novos 
compañeiros ao abandonar a escola e iniciar o bacharelato. Desde o 
primeiro día de clase espérase que demostre o que vale para saír ben 
librado da inevitable repartición de papeis da que dependerá a súa sorte 
durante o curso. E aínda que está decidido a resistirse a este rito tan 
incomprensible como doloroso, a pequena sociedade formada polos 
alumnos terminará impoñéndolle a súa porción de sufrimento, unha 
ferida que perdurará intacta ata a idade adulta. "Detrás de la puerta", a 
cuarta entrega de "La novela de Ferrara", é a conmovedora historia dun 
personaxe desgarrado polo conflito entre a necesidade de ser aceptado 
e a de aceptarse a si mesmo.

Novela social e políticaN BAS det



  

NARRATIVA

Frida y los colores de la vida : una novela 
fascinante sobre la mujer que forjó una 
leyenda / Caroline Bernard ; tradución de 
María José Díez Pérez 

Barcelona : Planeta , 2021

México, 1925. O gran desexo de Frida é ser médico, pero un terrible 
accidente impídelle vivir o seu soño. O azar únea a Diego, unha das 
grandes figuras no mundo da pintura. Frida e Diego namóranse ao 
instante e el convéncea para que se converta en artista. Frida segue as 
súas propias ideas, intuicións e soños, e consegue triunfar cun estilo 
único, cunha forza nunca vista. Pero a dor do amor errado é insoportable 
e ela, que superou as limitacións do seu propio corpo, tambaléase ante 
as infidelidades de Diego. Ata que chega o día no que ten que tomar a 
decisión máis importante da súa vida. E ao facelo comeza a forxar a súa 
lenda e a alzar a voz en nome das mulleres que permanecen á sombra 
de calquera home. Unha novela fascinante sobre a muller que forxou 
unha lenda.

Kahlo, Frida (1907-1954) ; Novela biográficaN BER fri

  

NARRATIVA

Cartas memorables: amor / recopiladas por 
Shaun Usher ; traducción del inglés de Rita da 
Costa

Barcelona : Salamandra , 2021

Dende tempos inmemoriais ata finais do século XX, as cartas foron o 
medio por excelencia de que dispoñían as persoas para expresar as 
súas ideas, razóns e sentimentos. Shaun Usher, auténtico «arqueólogo» 
da comunicación epistolar, reuniu neste libriño conmovedor algunhas das 
misivas máis románticas, líricas, tráxicas e divertidas dos últimos dous 
séculos sobre o amor. Dende os primeiros aleteos paixonais e os 
praceres da carne ata os reproches e os sentimentos non 
correspondidos, unha lectura deliciosa que expón sen rubor a amplia e 
variadísima gama de recursos dispoñibles para xestionar os asuntos do 
corazón.

Cartas de amorN CAR



  

NARRATIVA

Sol de sangre / Héctor J. Castro

Zaragoza : HRM , 2021

Juan Pablo de Carrión é un fidalgo español que, xa no ocaso da súa 
vida, recibe o encargo do gobernador de Manila de dirixir unha 
expedición para acabar con Tay Fusa, un pirata xaponés que está a 
sementar o terror nas augas de Filipinas, ameazando as 
rutascomerciales entre o mar de China e Nova España.Envellecido e 
incapaz de reconciliarse co home en que se converteu, Carrión acepta a 
misión empeñado en saír desta vida nun último resplandor de gloria; pero 
pronto comprenderá que o camiño da redención é difícil de emprender e 
esixirá enormes sacrificios.

Novela de aventuras ; Novela históricaN CAS sol

  

NARRATIVA

Los silencios de Hugo / Inma Chacón 

Madrid : Contraluz , 2021

Novembo de 1996. Hai doce horas que Olalla desapareceu e a súa 
ausencia non ten sentido para nadie. Non e propio dela estar tanto tempo 
sen avisar ónde localizala, e menos agora, cando o seu irmán se debate 
entre a vida e a morte, á espera dun tratamento experimental que 
podería salvalo. Todos a buscan, pero ninguén logra dar con ela.

Novela de intriga e misterio ; Novela da vida cotiáN CHA sil



  

NARRATIVA

Nada ilegal, nada inmoral / Adrian Grant

Barcelona : Caballo de Troya , 2020

Un traballador anónimo filtra unha serie de documentos que proban o 
trato fiscal favorable que a asesoría para a que traballa en Luxemburgo 
procura aos seus clientes. Nese momento, os tres socios da compañía 
cuestionada poñen en marcha unha investigación que permita dar co 
culpable. Asediados pola presión exterior e polo escándalo 
desencadeado a causa das actividades da súa empresa, os traballadores 
da asesoría, entre os que se atopa un grupo de españois emigrados, 
intentarán que as noticias non afecten á súa rutina, mentras 
internamente debátense entre o relato que dan os medios de 
comunicación, e as explicacións ofrecidas polos seus xefes.

Novela da vida cotiáN GRA nad

  

NARRATIVA

La mansión : tiempos gloriosos / Anne 
Jacobs; traducción de Pierre Avit Ferrero y 
Ana Guelbenzu de San Eustaquio 

Barcelona : Plaza & Janés , 2020

Franziska non pode crer que sexa certo: finalmente está de regreso na 
casa familiar dos Von Dranitz. Durante o caos da Segunda Guerra 
Mundial tivo que renunciar á maxestuosa mansión no este de Alemaña, 
pero o anhelo de retornar sempre a perseguiu. Xamáis puido olvidar os 
tempos gloriosos previos á guerra, as súas ilusións e os seus desexos 
dunha vida ao lado do seu gran amor, Walter Iversen. Foi unha época 
feliz ata que a guerra separounos e destruiu os seus soños. O seu amor 
parecía perdido para sempre... pero Franziska nunca abandonou a 
esperanza.

Novela románticaN JAC man



  

NARRATIVA

Regreso a la villa de las telas / Anne 
Jacobs ; traducción de Mateo Pierre Avit 
Ferrero y Ana Guelbenzu de San Eustaquio 

Barcelona : Plaza y Janés , 2021

Augsburgo, 1930. Marie e Paul Melzer son felices e o seu amor é máis 
forte que nunca. O seu fillo menor, o pequeno Kurti, que agora ten catro 
anos, é un raio de sol que se gaña o afecto de todo o mundo e os 
xemelgos Dodo e Leo creceron espléndidamente. Dodo descubriu o seu 
amor pola técnica e soña con converterse en aviadora, mentres que Leo 
demostra un gran talento para o piano, que se converteu na súa gran 
paixón. Pero a vila non é allea á axitada situación política en Alemaña e a 
crise económica golpea con forza o negocio familiar. Os Melzer teñen 
importantes débedas e Marie deberá enfrontarse a dolorosas decisións 
para evitar a ruína. O destino da familia está en xogo. E a súa amada vila 
só poderá salvarse se todos permanecen unidos.

Novela histórica ; Novela románticaN JAC reg

  

NARRATIVA

Nosotros en la luna / Alice Kellen 

Barcelona : Planeta , 2021

Cando Rhys e Ginger coñécense nas rúas da cidade da luz, non 
imaxinan que as súas vidas uniránse para sempre, a pesar da distancia e 
de que non podan ser máis diferentes. Ela vive en Londres e ás veces 
séntese tan perdida que se olvidou ata dos seus propios soños. El é 
incapaz de quedarse queto en ningún lugar e cre saber quén é. E cada 
noite a sú amizade crece entre emails cheos de confidencias, dúbidas e 
inquedanzas.

Novela románticaN KEL nos



  

NARRATIVA

Sostener el cielo / Cixin Liu ; traducción de 
Javier Altayó, galeradas revisadas por Gisela 
Baños y Antonio Torrubia

Barcelona : Nova, 2021

Cixin Liu lévanos a traves do tempo e do espazo. Dunha comunidade 
rural nas montañas, onde uns estudantes teñen que recorrer á física para 
previr unha invasión alieníxena, ás minas de carbón da rexión 
setentrional de China, nas que unha nova tecnoloxía podería chegar a 
salvar vidas ou a desatar un incendio que arderá durante séculos. Dunha 
epoca moi parecida á nosa, na que computadores de supercuerdas 
predín todos os nosos movementos, a dentro de dez mil anos, cando a 
humanidade ao fin conseguise empezar de cero. E tambien ata o 
mismísimo final do universo.

Novela de ciencia ficciónN LIU sos

  

NARRATIVA

Volver a dónde / Antonio Muñoz Molina 

Barcelona : Seix Barral , 2021

Madrid, xuño de 2020. Tras un peche de tres meses, o narrador asiste 
desde o seu balcón ao espertar da cidade á chamada nova normalidade, 
mentres revive os recordos da súa infancia nunha cultura campesiña 
cuxos últimos sobreviventes agora están a morrer. Á dolorosa 
constatación de que con el desaparecerá a memoria familiar, súmaselle a 
certeza de que neste novo mundo nado dunha crise global sen 
precedentes aínda prevalecen unhas prácticas daniñas que poderiamos 
deixar atrás.

Novela da vida cotiáN MUÑ vol



  

NARRATIVA

Primera persona del singular / Haruki 
Murakami ; traducido del japonés por Juan 
Francisco González Sánchez

Barcelona : Tusquets , D.L. 2021

Amores de adolescencia evocados con serena nostalxia, mozas apenas 
albiscadas, recensións de jazz sobre discos imposibles, un poeta amante 
do béisbol, un simio parlante que traballa como masaxista e un ancián 
que fala do círculo con varios centros? Os personaxes e as escenas 
deste esperadísimo volume de relatos fan saltar polo aire os límites entre 
a imaxinación e o mundo real. E devólvennos, intactos, os amores 
perdidos, as relacións truncadas e a soidade, a adolescencia, os 
reencontros e, sobre todo, a memoria do amor, porque «ninguén poderá 
arrebatarnos o recordo de amar ou de estar namorados algunha vez na 
vida», asegura o narrador. Un narrador en primeira persoa que, ás veces, 
podería ser o propio Murakami. É entón un libro de memorias, uns 
relatos con tinguiduras autobiográficos ou un volume exclusivamente de 
ficción? O lector terá que decidir.

Novela da vida cotiáN MUR pri

  

NARRATIVA

De ninguna parte / Julia Navarro

Barcelona : Plaza y Janés , 2021

Abir Nasr é un adolescente que presencia, impotente, o asasinato da súa 
familia durante unha misión do exército israelí no sur do Líbano. Ante os 
cadáveres da súa nai e irmá pequena, xura que perseguirá aos culpables 
durante o resto da súa vida. Noite tras noite a ameaza de Abir irrompe no 
soño de Jacob Baudin, un dos soldados que participou na acción 
mentres cumpría co servizo militar obrigatorio, enfrontándose ao dilema 
de loitar contra inimigos que non elixiu. Jacob, fillo de pais franceses, 
non deixa de sentirse un emigrante en Israel e tenta reconciliarse cunha 
identidade que lle vén dada pola súa condición de xudeu. Despois da 
traxedia, Abir é acollido por uns familiares en París, onde sente atrapado 
entre dous mundos irreconciliables, o asfixiante núcleo familiar e a 
sociedade aberta que lle ofrece liberdade e que encarnan dous mozos: a 
súa curmá Noura, que se rebela contra as imposicións do integrismo 
relixioso do seu pai e Marion, unha adolescente fermosa e vitalista, da 
que se namora de forma obsesiva.

Novela social e políticaN NAV den



  

NARRATIVA

La chica italiana / Lucinda Riley ; traducción 
de Matuca Fernádez de Villavicencio

Barcelona : Plaza y Janés , D.L. 2021

Rosanna Menici é moi nova cando coñece a Roberto Rossini, o home 
que lle cambiará a vida. Nos anos seguintes, os seus destinos veranse 
entrelazados polos seus extraordinarios talentos como cantantes de 
ópera e tamén polo seu incombustible pero obsesivo amor, un amor que 
acabará afectando as vidas de todos os que os rodean. Porque, como 
Rosanna descubrirá aos poucos, a súa unión está marcada por terribles 
segredos do pasado.

Novela romántica ; Novela de intriga e misterioN RIL chi

  

NARRATIVA

Dónde estás, mundo bello / Sally Rooney ; 
traducción de Inga Pellisa 

Barcelona : Random House , 2021

Dúas amigas achéganse á trintena en cidades distintas e tras moito 
tempo sen verse. Alice, novelista, coñece a Felix, que traballa nun 
almacén, e pídelle que a acompañe a Roma para promocionar o seu 
último libro. En Dublín, a súa mellor amiga, Eileen, está a superar unha 
ruptura e empeza a flirtear con Simon, un mozo ao que coñece desde 
que eran nenos. Mentres o verán se achega, as dúas mozas envíanse 
correos electrónicos nos que se poñen ao día. Falan da súa amizade, 
das súas relacións, de arte, literatura e dun futuro cada vez máis incerto. 
Din que queren verse pronto, pero que pasará cando o fagan? Alice, 
Felix, Eileen e Simon aínda son novos, pero pronto deixarán de selo. 
Xúntanse e sepáranse, deséxanse e míntense. Teñen sexo, sofren por 
amor, polas súas amizades e polo mundo no que viven. Están na última 
sala iluminada antes da escuridade? Atoparán unha maneira de crer nun 
mundo belo?

Novela da vida cotiáN ROO don



  

NARRATIVA

Últimos dias en Berlín / Paloma Sánchez-
Garnica

Barcelona : Planeta , 2021

Cando Yuri Santacruz asistiu ao nomeamento como chanciller de Adolf 
Hitler, non podía imaxinar o moito que cambiaría a súa vida en Berlín. 
Chegara alí uns meses atrás, despois de fuxir, xunto con parte da súa 
familia, de San Petersburgo, asfixiados por unha revolución que os 
deixara sen nada. A Yuri tamén o privou da súa nai e irmán pequeno, a 
quen as autoridades rusas non permitiron a saída do país. Xa en Berlín, 
o seu sentido da xustiza impulsaráo a defender a un rapaz comunista 
agredido polas tropas de asalto de Hitler. Ese día, ademáis, coñecerá ao 
seu gran amor, Claudia. A súa vida dará un xiro inesperado, e a que ata 
entón fora a súa máxima prioridade, buscar á súa nai e irmán, será 
substituida por outra máis urxente nesos tempos convulsos: seguir con 
vida.

Novela históricaN SAN ult

  

NARRATIVA

La viuda / José Saramago; traducción de 
Antonio Sáez Delgado

Barcelona : Alfaguara , 2021

Trala morte do seu marido, Maria Leonor, nai de dous fillos, séntese 
abrumada ante las dificultades para administrar a súa facenda no 
Alentejo, as expectativas da sociedade e o férreo control do seu entorno. 
Despois duns meses sumida nunha profunda depresión, decide 
finalmente afrontar a súa responsabilidade como propietaria das terras, 
pero o seu corazón está atormentado por un pecado secreto: a pesar do 
duelo, o seu desexo non se apagou.

Novela da vida cotiáN SAR viu



  

NARRATIVA

El regreso / Nicholas Sparks ; traducción de 
Ana Duque

Barcelona : Roca , 2021

Trevor Benson non tiña intencións de volver a New Bern, Carolina do 
Norte. Pero unha terrible explosión ás aforas do hospital no que 
traballaba como ciruxán oblígao a volver a casa dende Afganistán con 
graves feridas. A destartalada cabana que heredara do seu abó parece 
lugar ideal para refuxiarse. Trevor, que coida as amadas colmeas de 
abellas do seu abó, non está preparado para namorarse de alguén do 
pobo. Sn embargo, dende o primeiro momento, Trevor sente unha 
conexión especial que non pode ignorar con Natalie Masterson, a 
axudante do sheriff. Pero incluso cuando ela parecía corresponder aos 
seus sentimentos, Natalie permanece moi distante, facendo que Trevor 
se cuestione qué podería estar escondendo.

Novela románticaN SPA reg

  

NARRATIVA

Érase una vez en Hollywood / Quentin 
Tarantino ; traducción de Javier Calvo

Barcelona : Reservoir Books , 2021

Rick Dalton, un actor de televisión en decadencia, abocado ao alcol e en 
busca dun papel que o redima, e Cliff Booth, o seu dobre de escenas de 
acción e heroico veterano de guerra (con algunha que outra sombra), 
son os antiheroes desta sorprendente novela, que vai moito máis alá do 
final que vimos no cinema. Acompáñanos algúns secundarios de luxo, 
figuras históricas, como Sharon Tate ou Charles Manson, pero tamén 
outras inventadas e indiscernibles das reais. Con todas elas o autor 
constrúe un mundo único e orixinal, irrepetible en ningún outro lugar 
salvo na súa imaxinación. Érase unha vez en Hollywood é o insólito 
debut de Quentin Tarantino na literatura, unha deliciosa e brutal primeira 
novela. Con esta nova marca na súa traxectoria propón, como non, 
novas regras para o xénero da novelización, pois logra voltear a historia 
que nos mostrou na gran pantalla. Todos os personaxes, escenas e 
tramas que aquí nos ofrece --con diálogos e descricións marca da casa-- 
non só expanden o universo fílmico de Tarantino senón que nos 
presentan a un narrador cun talento excepcional.

Novela da vida cotiáN TAR era



  

NARRATIVA

El guardián de la marea / Mayte Uceda 

Barcelona : Planeta , 2021

Las Palmas, 1918. Marcela Riverol e a súa familia tratan de sobrevivir á 
fame mentres se suceden os combates entre británicos e alemáns en 
augas do archipélago canario, bloqueado polos submarinos xermáns. 
Hans Berger, teniente da Mariña alemá, é atopado á deriva e levado 
ferido á casa dos Riverol. Marcela coidaráo coa axuda de Herminia, unha 
anciá de pasado misterioso e con fama de bruxa. Cando Hans debe 
volver a á guerra, o vínculo entre ambos será tan forte que cambiará as 
súas vidas para sempre.

Novela histórica ; Novela románticaN UCE gua

  

NARRATIVA

El silbido del arquero / Irene Vallejo

Zaragoza : Contraseña , 2021

Novela de aventuras, novela de guerra, de exilio e de amor. "El silbido 
del arquero" é unha viaxe aos mitos dun pasado que aínda ilumina o 
noso presente. Cando Eneas, fuxido do saqueo de Troia co seu fillo e 
algúns homes, naufraga na cosa africana, ante as praias da cidade de 
Cartago, a súa sorte queda en mans da reina Elisa. Heroe vagabundo e 
derrotado, unha misteriosa profecía o sinala como fundador da vindeira 
civilización romana. Séculos despois, nun tempo circular e envolvente, o 
poeta Virxilio terá que recrear, por mandado do emperador Augusto, esa 
aventura inicial e as glorias pasadas do Imperio xa victorioso, que 
agocha abismos de miseria e cobiza tras os seus fastosos mármores.

Novela de aventurasN VAL sil



  

NOVELA POLICÍACA

La maldición de los Zanchos / Rober H.L. 
Cagiao 

Almería : Círculo Rojo , 2021

Un pobo tranquilo. A man dun cadáver aparece xunto a un naipe e unha 
carta de amor, ocultos baixo as raíces dun eucalipto. Tres nenas 
desaparecidas vintecinco anos atrás. Unha maldición. Bañobre é o 
epicentro desta historia tráxica da Galicia rural, na que a bruxería, o odio 
e a vinganza mézclanse nun cóctel que explotará sen que ninguén poda 
evitalo. Ou quizáis si? A comisaria Paola Gómez reencóntrase coas súas 
pantasmas e o seu maior medo: a pérdida.

Novela de intriga e misterioNP CAG mal

  

NOVELA POLICÍACA

El método Catalanotti / Andrea Camilleri ; 
traducción del italiano de Carlos Mayor 

Barcelona : Salamandra , 2021

É unha velada como calquera outra para o incansable mullereiro Mimí 
Augello na alcoba da súa enésima amante. Pero cando o marido desta 
regresa inesperadamente a casa, a fiel man dereita do comisario 
Montalbano decide deslizarse pola xanela e buscar refuxio no piso de 
abaixo. Dun perigo a outro: no apartamento albisca na escuridade un 
corpo tendido na cama, elegantemente vestido e ríxido polo frío da 
morte. Á mañá seguinte, unha chamada á comisaría notifica o achado 
dun cadáver baixo as mesmas circunstancias, agás que non coincide co 
primeiro morto. Como puido pasar isto? E que sucedeu co outro corpo? 
Por que toda a escena do crime ten algo estraño que sabe a teatro?

Novela de intriga e misterioNP CAM met



  

NOVELA POLICÍACA

Tú llevas su nombre / Carmela Díaz

Madrid : La Esfera de los Libros , 2020

Katherine Kelly viaxa á península de Yucatán para vender unha 
centenaria facenda de henequén, o antigo ouro verde mexicano, herdada 
pola súa familia. Nas súas imponentes ruinas cubertas pola selva vaise 
construir un hotel boutique de luxo, rodeado de natureza virxe. Pero 
cando as máquinas comenzan a remover a terra aparecen os ósos 
dunha parella asasinada décadas atrás. Kelly pensa que pode tratarse 
dos restos de Guadalupe Montenegro, a súa antepasada e quen 
desapareceu sen deixar rastro durante o inicio da revolución mexicana. 
Así comezará unha investigación que a levará a descubrir os segredos 
que gardan esos muros, unha intensa historia de amor e a fascinante 
vida de Guadalupe, unha muller única que se abriu paso a principios do 
século xx no mundo dos grandes terratenentes e patróns, conseguindo 
que a súa facenda fora unha das máis prósperas de todo Yucatán. Pero, 
quén e por qué acabóu coa súa vida?
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NOVELA POLICÍACA

Nunca / Ken Follett ; traducción de Ana Isabel 
Sánchez Díez, Raúl Sastre Letona y José 
Serra Marín 

Barcelona : Plaza & Janés , 2021

Desde o abrasador deserto do Sahara ata o Á Oeste da Casa Branca e 
os corredores do poder das grandes capitais do mundo, o mestre da 
narrativa de acción e suspense imaxina un escenario de crise global sen 
precedentes no que un pequeno grupo de personaxes comprometidos e 
tenaces loita nunha carreira contrarreloxo.
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NOVELA POLICÍACA

Tiempo de perdón / John Grisham ; 
traducción de Ana Isabel Sánchez Díez

Barcelona : Plaza & Janés , 2021

Clanton, Mississippi, 1990. Stuart Kofer, axudante do shériff, considérase 
intocable. Aínda que, cando bebe máis da conta, algo bastante habitual, 
envorca os seus ataques de ira na súa noiva, Josie, e os fillos 
adolescentes desta, o código de silencio da policía sempre lle protexeu. 
Pero, unha noite, tras golpear a Josie ata deixala inconsciente no chan, o 
seu fillo Drew sabe que só ten unha opción para salvar á súa familia. 
Colle unha pistola e decide tomarse a xustiza pola súa man. En Clanton, 
non hai nada que suscite máis odio que un asasino de policías excepto, 
quizá, o seu avogado. Jake Brigance non quere encargarse deste caso 
imposible, pero é o único con suficiente experiencia para defender ao 
mozo. E cando comeza o xuízo, parece que só hai un resultado no 
horizonte para Drew: a cámara de gas. Pero, como a cidade de Clanton 
descobre unha vez máis, cando Jake Brigance faise cargo dun caso 
imposible, todo é posible.
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NOVELA POLICÍACA

A fuego lento / Paula Hawkins ; traducción de 
Aleix Montoto

Barcelona : Planeta , 2021

O descubrimento do corpo dun mozo asasinado brutalmente nunha casa 
flotante de Londres desencadea sospeitas sobre tres mulleres. Laura é a 
moza conflitiva que quedou coa vítima a noite en que morreu; Carla, 
aínda de loito pola morte dun familiar, é a tía do mozo; e Miriam é a 
indiscreta veciña que oculta información sobre o caso á policía. Tres 
mulleres que non se coñecen, pero que teñen distintas conexións coa 
vítima. Tres mulleres que, por diferentes razóns, viven con resentimento 
e que, consciente ou inconscientemente, esperan o momento de reparar 
o dano que se lles fixo.
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NOVELA POLICÍACA

Los senderos de la oscuridad / Mari 
Jungstedt 

Madrid : Maeva , 2021

Todas as vidas proxectan sombras que esconden segredos Na décimo 
cuarta novela da serie de Gotland, Anders e Karin deben deixar ao carón 
a súa crise sentimental para resolver o asasinato dun profesor cunha 
vida intachable. Está a piques de empezar un dos eventos máis 
populares, a celebración da Gotland Runt, a regata de vela en alta mar 
que parte desde Estocolmo e ten como destino Gotland. Unha das 
embarcacións vese obrigada a refuxiarse na baía de Bandlund debido ao 
mal tempo, pero en lugar de calma, a tripulación atopa na beira a un 
home morto, amordazado e co cranio fracturado.O inspector Anders 
Knutas e a subinspectora Karin Jacobsson, a pesar de ter temas sen 
resolver na súa relación sentimental, ven obrigados a traballar xuntos 
para pescudar as circunstancias desta morte violenta. E descubrirán que 
en todas as vidas existen recunchos que poden albergar escuridade.
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NOVELA POLICÍACA

Billy Summers / Stephen King ; traducción de 
Carlos Milla Soler

Barcelona : Plaza & Janés , 2021

Billy Summers é un asasino a soldo e o mellor no seu, pero ten unha 
norma: só acepta un encargo se o seu obxectivo é realmente mala 
persoa. Agora Billy quere deixalo, pero aínda queda un último golpe. E 
sendo un dos mellores francotiradores do mundo, un veterano 
condecorado da guerra de Iraq, un auténtico Houdini cando toca 
desaparecer despois de finiquitar un traballo, que podería saírlle mal?
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NOVELA POLICÍACA

La bestia : Madrid, 1834 / Carmen Mola

Barcelona : Planeta , 2021

Corre o ano 1834 e Madrid, unha pequena cidade que trata de abrirse 
paso máis aló das murallas que a rodean, sofre unha terrible epidemia de 
cólera. Pero a peste non é o único que aterroriza aos seus habitantes: 
nos arrabaldes aparecen cadáveres desmembrados de nenas que 
ninguén reclama. Todos os rumores apuntan á Besta, un ser a quen 
ninguén viu pero ao que todos temen. Cando a pequena Clara 
desaparece, a súa irmá Lucía, xunto con Donoso, un policía chosco, e 
Diego, un xornalista buscavidas, inician unha frenética conta atrás para 
atopar á nena con vida. No seu camiño tropezan con frei Braulio, un 
monxe guerrilleiro, e cun misterioso anel de ouro con dúas mazas 
cruzadas que todo o mundo cobiza e polo que algúns están dispostos a 
matar.
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NOVELA POLICÍACA

El medallón de fuego / Carla Montero

Barcelona : Plaza & Janés , 2021

Ana García- Brest, experta en arte, recibe a chamada de Martin, o mozo 
e misterioso buscador de tesouros a quen coñeceu fugazmente durante 
a procura do Astrólogo na Táboa Esmeralda. Asasinaron a un magnate 
italiano e un poderoso tesouro está en perigo: o Medallón de Hiram, unha 
reliquia máxica que pertenceu ao arquitecto do templo de Salomón. 
Ninguén coñece o paradoiro exacto da peza e Martin necesita a axuda 
de Ana para atopala. Ambos emprenderán unha trepidante procura por 
toda Europa enfrontándose a infinidade de perigos, pois moi pronto 
descubrirán que eles non son os únicos que desexan facerse coa 
reliquia.
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NOVELA POLICÍACA

Astillas en la piel / César Pérez Gellida 

Barcelona : Suma , 2021

Álvaro, un exitoso escritor, e Mateo, un crucigramista en números 
vermellos, acabarán atrapados no caótico trazado medieval da vila e 
baixo unha impenitente cencellada. Ambos serán parte dun macabro 
xogo no que a sede de vinganza levaraos a tomar decisións que 
condicionarán as súas vidas no caso no que algún logre superar a 
xornada.
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NARRATIVA GALEGA

O cervo e a sombra / Diego Ameixeiras

Vigo : Xerais , 2021

Mateo tenta saír adiante vendendo cocaína e deixándose enredar polos 
estraños negocios que lle ofrece Silvio, o seu mellor cliente e un vello 
amigo co que se sente en débeda. Ao mesmo tempo, mentres se esforza 
en superar a morte dos seus pais nun accidente de tráfico, ocúpase de 
atender a Eulalia, unha mestra xubilada que xa non pode levarlle flores 
ao seu irmán morto. Na loita por superar a súa orfandade e non renderse 
ante as circunstancias, procura o apoio de Andrés, un sacerdote que 
anos atrás o axudou a desintoxicarse e agora insiste en solucionar as 
súas dúbidas de fe. A inesperada aparición de Irene na cidade, unha 
relación que o marcou para sempre, e o descubrimento da Barronka, un 
edificio rehabilitado por un grupo de anarquistas, prenden en Mateo unha 
chama de esperanza para seguir vivindo. Pero os seus terrores non 
están dispostos a abandonalo. Todo é unha lembranza. A lembranza 
bañada en sangue dos derradeiros días da súa vida.
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NARRATIVA GALEGA

Deixádenos remar / Ana Cabaleiro 

Vigo : Edicións Xerais de Galicia , 2021

A vida nun modesto arrabalde vese trastornada coa construción dunha 
flamante urbanización de chalés acaroados. A medida que as vivendas 
se venden e os novos veciños se van asentando, o muro exterior da 
urbanización transfórmase en fronteira e o microcosmos do barrio acaba 
por se dividir en dous bandos. Mais non se trata dunha rivalidade polo 
territorio, senón da colisión entre dúas formas de vida que se converte 
nunha lenta e constante guerrilla de pequenas escaramuzas veciñais, na 
reafirmación do status comunitario dos humildes, e na manifestación dos 
nosos soños e loitas dependendo do lado do muro en que habitemos.
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NARRATIVA GALEGA

Golpes de luz / Ledicia Costas

Vigo : Xerais , 2021

Xulia é xornalista e acaba de separarse, polo que regresa a Galicia co 
seu fillo Sebas. O rapaz ten dez anos e está convencido de que a avoa 
Luz é o deus Thor porque nunca se separa do seu martelo. Malia que 
agoche polvoróns nas medias, beba Sansón ata ver dobre e diga 
mentiras sen parar, Sebas adora a súa avoa. Xulia non opina o mesmo. 
Para ela, volver á casa familiar supón enfrontarse a un pasado cheo de 
segredos que precisa desvelar. O narcotráfico na Galicia dos anos 
noventa, o mundo dos coidados e a procura da verdade envolven este 
melodrama, salvaxe e tenro, habitado por uns personaxes inesquecibles.
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NARRATIVA GALEGA

O grupo / Tito Pérez

A Coruña : Medulia , 2021

Novela curta onde os personaxes acaban por conformar o entorno 
urbano do que eles mesmos participan. O modo de falar, a pandilla, os 
lugares ós que adoitan ir… Todo queda perfectamente reflexado nestas 
páxinas que poderían ter protagonizado calquera grupo de rapaces.
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NARRATIVA GALEGA

Trávelin / Antonio Piñeiro

Vigo : Edicións Xerais de Galicia , 2021

Santiago de Compostela, en pleno apoxeo da movida dos oitenta, vibra 
na noite do xoves. Centos de estudantes universitarios móvense polas 
rúas do ensanche. Unha nova no Telexornal dá conta dun achado nun 
vehículo abandonado entre as silveiras da periferia. A cámara de 
televisión evoluciona sobre o suceso coma nun trávelin ata a imaxe final, 
na que o inspector Alaín examina o escenario. Ese é o punto de partida 
da pescuda que o leva por toda a cidade, percorrendo os locais de moda 
e sacándolles aos informadores de confianza as pistas para capturar a 
quen está detrás dos graves feitos relacionados co caso. O seu 
percorrido é tamén o da gandaina, o dos bares, o dos pubs, o das 
músicas e o do ambiente en que atopará os peculiares suxeitos dunha 
década que trouxo consigo esoutros recullos de sombra e marxinalidade.
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NARRATIVA GALEGA

Unha rapaza de provincias / Cecilia F. 
Santomé

Vigo : Edicións Xerais de Galicia , 2021

1979. Carrexando unha maleta cargada de entusiasmo, Carmen chega a 
unha Barcelona vibrante, moderna e chea de contrastes para pasar o 
verán. Coa súa irmá Pilar e o seu cuñado Gabino como guías, descubrirá 
os paseos polas Ramblas, os almorzos no ultramarinos do barrio, as 
expedicións ao SEPU, as tardes dos sábados no parque. Dunha punta a 
outra da cidade, daranlle a coñecer aquela sociedade libre, diversa, 
laboriosa, sacrificada. Abafante. Unha sociedade nos antípodas da súa 
aldea, tan pequena, tan pechada. Mais non todo en Barcelona é de cor 
de rosa. Carmen comprobarao cando busque colocación como criada 
nos barrios altos, para sacar uns cartiños mentres non regresa á casa. 
Ao servizo de señoras adiñeiradas, cociñará, fregará, escoitará moito e 
calará aínda máis. Aprenderá a adaptarse ao medio e a baixar a cabeza. 
No fin de contas, ela só está de paso.
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NARRATIVA GALEGA

Algúns contos completos / Domingo Villar ; 
linogravados de Carlos Baonza

Vigo : Galaxia , 2021

"Este libro de contos pretende celebrar a vida e a amizade nun encontro, 
como nas nosas reunións de amigos, entre os meus pequenos relatos e 
os marabillosos linogravados de Carlos Baonza."
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LECTURA FÁCIL

Grandes esperanzas / Charles Dickens ; 
versión de Núria Pradas ; ilustraciones de Cris 
Tarradas ; traducción: Violeta Batiste

Barcelona : Almadraba , 2020

Grandes esperanzas, considerada como a mellor obra do gran novelista 
inglés Charles Dickens, contén moitos elementos autobiográficos do 
autor, aderezados co seu delicioso manexo da ironía, o misterio, a sátira 
social e o retrato costumista. Conmovedora historia dun dos grandes 
personaxes da literatura inglesa xurdidos da mente dun dos seus 
mellores creadores.
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LECTURA FÁCIL

A idade da inocencia / Edith Wharton ; 
Adaptación de Cláudia Sabater Baudet

Barcelona : La Mar de Fácil , 2021 

Newland pentence á alta sociedade da Nova York de finais do século 
XIX. Non obstante, un día a condesa Ellen Olenska, curmá de Mary, 
regresa a Europa. A Condesa é independente, valente; moi diferente ao 
resto de mulleres. Newland verase involucrado no misterio de Ellen e 
deberá loitar contra os convencionalimos da alta sociedade, e do seu 
propio corazón.
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LECTURA FÁCIL

Viaje al centro de la tierra / Julio Verne ; 
versión de Núria Martí Constants ; 
ilustraciones de Pejoan ; traducción: David 
Fernández

Barcelona : Almadraba , 2020

Un xeroglifo medieval case indescifrable pode permanecer longos 
séculos durmindo entre as follas dun libro vello. Pero, cando por azar 
caiga en mans do audaz profesor Otto Lidenbrock de Hamburgo, 
desencadenará a viaxe máis espectacular de todo o século XIX. O 
profesor, o seu sobriño Axel e o impasible Hans verán marabillas no 
interior do globo, iluminados por unha inmóbil luz incomprensible.
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POESÍA

Gilgamesh / versión de Stephen Mitchell ; 
[traducción: Javier Alonso López] 

Madrid : Alianza , 2020

A "epopeia de Gilgamesh" é o relato máis antigo do mundo do que temos 
noticia. Sen embargo, o feito de que só se conservara de forma parcial e 
en diversas versións fixo que normalmente quedara confinado a edicións 
fragmentarias e eruditas que fan da súa lectura, como pouco, un empeño 
difícil.
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POESÍA

La nostalgia es un sello ardiente / Natalia 
Litvinova

Madrid : La Bella Varsovia , 2020

Dous amigas de infancia, Natalia e Catalina, ás que agora separan o 
tempo, o océano, un idioma. Natalia Litvinova escribe en "La nostalgia es 
un sello ardiente" a historia dun vínculo entre dous mulleres ao longo dos 
anos, dende a complicidade e a compañía primeiras ata que as súas 
vidas sepáranse cada vez máis, e desata varios fíos: a maneira na que o 
pasado e a nosa orixe nos definen, a amizade entre mulleres, a relación 
entre nais e fillas, entre esas fillas e as súas fillas. A melancolía e a 
soidade, o paso do tempo, a vida que se esperaba e a vida que se ten, 
aquelo que sucedeu pese a todo. Se a Catalina entendémola como 
espello, qué imaxe nos devolve?
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POESÍA

Siguiente vitalidad / Natalia Litvinova

Madrid : La Bella Varsovia , 2016

A memoria constrúenos: vivimos o presente tomando os recordos, e a 
orixe, como punto de referencia. Qué sucede cando aquilo que 
deberiamos sentir como propio enténdese como axeno? E cando ese 
pasado non forma parte de nós, senon que o percibimos como certa 
ficción?
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POESÍA

Tiempo sin claves / Ida Vitale

Barcelona : Tusquets , 2021

"Tiempo sin claves" recolle os novos versos, lúcidos e precisos, tersos e 
sagaces, dunha poeta cegadora. A admiración ante a vida e os obxectos 
cargados de historia, a percepción do tempo e do advenimento da vellez, 
a lembranza dos seres perdidos, Ida Vitale ofrécenos nesta obra o libro 
culminante da súa traxectoria. E desde a altura dos seus 98 anos, 
demóstranos que é a poeta máis nova da literatura española.
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POESÍA

La naturaleza invisible y tres poemas 
rotos / Victorio Zamora Martínez ; prólogo de 
Emilio Ruiz Barrachina ; [fotografías, Manuela 
Corraliza Paniagua]

Madrid : Merlín Mermelada , 2020

O amor á Natureza non é unha moda, as Grandes Leis da Natureza 
sempre estiveron presentes e neste radiante libro, “La Naturaleza 
Invisible y Tres Poemas Rotos” podes atopar a parte máis poética desas 
inamobibles leis, que sempre se cumpren, todas elas acompañadas 
polos Instintos da Natureza Humana, o home e a natureza, sempre da 
man na súa relación máis perfecta, equilibrada e fermosa.
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POESÍA

Poemas completos : (1998-1999) / Jorge 
Pereira

[Vigo] : [s.n.] , 2015

Poemas completos do poeta Jorge Pereira entre as datas 1998-1999.
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BIOGRAFÍA

Cómo vivir : una vida con Montaigne : en 
una pregunta y veinte intentos de 
respuesta / Sarah Bakewell ; traducción de 
Ana Herrera Ferrer

Barcelona : Ariel, 2021

Sarah Bakewell conta a vida de Montaigne non baixo os protocolos 
habituais dunha biografía senon como un tratado. Cada un dos seus 
vinte capítulos contén vinte tentativas de resposta a esa gran pregunta 
que Montaigne se plantexaba. Das actitudes persoais e dos escritos de 
Montaigne, Sarah Bakewell vai deducindo unha serie de proposicións 
que están feitas máis de suxerencias que de normas, e que acaban 
sendo o boceto dunha tradición viva que atravesa os séculos e chega ao 
noso presente.
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BIOGRAFÍA

Queridos camaradas : una vida / Javier 
Reverte

Barcelona : Plaza & Janés , 2021

Javier Reverte, o gran viaxeiro e escritor, poñía rumbo á súa última 
travesía o 31 de outubro de 2020. Tan só uns días antes entregaba aos 
seus editores estas páxinas nas que traballara o últimos quince anos, 
reunindo nelas recordos e reflexións sobre a vida, as viaxes e a 
escritura, as súas grandes paixóns. Unha memoria feliz e luminosa que 
arrinca na infancia, «verdadeira patria do home» en palabras do seu 
admirado Rilke; percorre os seus anos de mocidade, nos que naceu o 
seu compromiso coa política e o xornalismo; a súa etapa como 
correspondente, na que cubriu conflitos como o irlandés ou a guerra de 
Bosnia e o seu descubrimento de África, o continente que lle abriu para 
sempre o camiño da literatura e a aventura. Cheo de lisrismo e a tenrura 
coa que impregnaba todas as súas obras, "Queridos camaradas" é o 
libro imprescindible para lembrar a un escritor inesquecible.
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BIOGRAFÍA

Made in Spain : cómo un país cambió mi 
forma de ver la vida / James Rhodes ; 
[traducción de Ismael Attrache] 

Barcelona : Plan B , 2021

O pianista James Rhodes recrea neste libro o longo camiño que 
emprendeu cando decidiu deixar atrás o drama sufrido no Reino Unido 
para atopar, por fin, o seu verdadeiro lugar no mundo. Desde a súa 
chegada a España ata a súa historia de amor (tanto por un país como 
por unha muller), pasando pola súa fascinación gastronómica («nada que 
ver coa paella de Jamie Oliver»), as batallas políticas, a pena, o choque 
cultural e o seu descubrimento da lingua española, Rhodes lévanos, 
páxina tras páxina, a través dun relato que é un auténtico canto ao mellor 
da vida.
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BIOGRAFÍA

Apuntamentos sobre Emilia Pardo Bazán / 
por María Barbeito Cerviño; [textos, María 
Barbeito Cerviño, Isabel Burdiel Bueno; 
presentación, Inés Rey García]

A Coruña : Concello da Coruña , 2021

Nesta obra confírmase a admiración mutua e o coñecemento que tiña a 
autora pola súa coetánea. Se ben a pedagoga fixo unha revolución das 
flores para reclamar un mundo máis xusto e unha educación libre, Pardo 
Bazán revolucionou as letras e o pensamento para que a sociedade se 
abrise a outras ideas non impostas.

Pardo Bazán, Emilia, Condesa de (1851-1921) ; Crítica e 
interpretación ; Biografías
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ENSAIO

Inventario de algunas cosas perdidas / 
Judith Schalansky ; traducción de Roberto 
Bravo de la Varga

Barcelona : Acantilado , 2021

A historia da humanidade está chea de cousas perdidas, relegadas ao 
olvido en ocasións, ou destruidas polo home ou a erosión dos días. 
Algúns deses dispares obxectos, reais ou imaxinarios, quedan recollidos 
e inventariados neste libro: os enigmáticos fragmentos que perviviron dos 
poemas de Safo, o Palacio da República de Berlín, o tigre do Caspio ou 
o suposto esquelete dun unicornio.
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FONDO LOCAL

El Museo Naval de Ferrol : su historia y 
contenido : guía práctica para una visita / 
Jaime Antón Viscasillas 

[Ferrol : Museo Naval de Ferrol, delegación del 
Instituto de Historia y Cultura Naval , 2021

Esta obra pretende dar a coñecer ao gran público a realidade do Museo 
Naval de Ferrol, que podemos considerar como o “mascarón de proa” da 
entidade eminentemente marítima da cidade.
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FONDO LOCAL

Cuando estalló la noche : el enemigo no 
sospechaba / Guillermo LLorca Freire

A Coruña : Arenas , 2021

Sitúase na II Guerra Mundial cando as tropas de Hitler acaban de ocupar 
Francia e exténdense de forma imparable por outros lugares do 
continente. Nese contexto histórico, o Special Intelligence Service, 
recluta por orde do primeiro ministro británico, Winston Churchill, a unha 
serie de persoas da vida civil para que se formen como espías e operen 
clandestinamente en diferentes lugares da Europa ocupada e da España 
de Franco.
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MULLER

Clara Victoria : la crónica del debate que 
cambió la historia de las mujeres / Isaías 
Lafuente; [ilustraciones: Helena Pérez García] 

Barcelona : Planeta , 2021

A historia acostuma a construirse sobre paradoxas. Este libro rescata 
unha delas: como España conseguiu aprobar o dereito ao voto feminino 
nun acendido debate no Congreso que tivo lugar entre dúas mulleres 
parlamentarias: Clara Campoamor e Victoria Kent, posicionadas a favor e 
en contra do sufraxio universal.

Capoamor, Clara (1888-1972) ; Kent, Victoria (1891-1987) ; Mulleres ; 
Voto feminino ; España
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MULLER

Emprendedoras, una revolución en 
marcha : qué podemos aprender de 
grandes mujeres emprendedoras acerca 
del futuro de los negocios? / Naomi Ryland 
y Lisa Jaspers 

Barcelona : Empresa Activa , 2021

Un mundo empresarial mellor é posible. Depende en gran parte das 
mulleres poder crealo. Agora é o momento adoitado e somos as persoas 
adoitadas. Somos as emprendedoras revolucionarias. Os tempos nos 
que as emprendedoras intentamos adaptarnos a un mundo de startups e 
un sistema económico fallido terminaron. É hora de seguir o exemplo de 
tantas emprendedoras que nos precederon e comezar a traballar de 
outra maneira.

Emprendedores ; EmpresariasMULL 658 RYL 
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VIAXES

La frontera : un viaje alrededor de Rusia a 
través de Corea del Norte China, Mongolia, 
Kazajistán ... y también el Paso del 
Noroeste / Erika Fatland ; traducción del 
noruego de Carmen Freixanet

Barcelona : Tusquets, , 2021

A fronteira de Rusia é a máis extensa do mundo. Erika Fatland 
acompáñanos a través dunha viaxe por catorce países que comparten 
fronteira con Rusia, dende Corea do Norte ata Noruega, sen olvidar un 
longo rodeo polo Paso do Noreste. A viaxe transcorre por paisaxes 
maxestuosas e sociedades moi diferentes entre si, que teñen unha soa 
cousa en común: “somos todos veciños de Rusia”. É tamén unha viaxe 
pola dramática historia destas nacións, pois a cercanía a este poderoso 
imperio deixou unha terrible marca en cada unha delas.

Asia Cental ; Descrición e viaxesVX 821 FAT fro

  

CIENCIA

Mis «primos» : el suceso más importante 
de la historia / J. J. Benítez 

Barcelona : Planeta , 2021

“Mis «primos»” é a continuación de “Sólo para tus ojos”. Trátase do libro 
número 25 de J. J. Benítez sobre o misterio dos «obxectos volantes non 
identificados». O investigador navarro reúne máis de douscientos casos 
rexistrados en todo o mundo dende a máis remota antigüidade.
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INFORMÁTICA

Creación de aplicaciones con Android / 
Valeriano Moreno 

Paracuellos de Jarama, Madrid : Ra-MA , 2021 

O libro vai dirixido a todo programador novel ou experto que desexe 
instruirse na tecnoloxía Android. Polo seu itinerario formativo e o seu 
carácter multimedia, a obra resulta unha guía práctica completa e 
capacita de pleno ao lector para construir as súas aplicacións Android, 
dende a súa concepción ata a súa publicación. A teoría explícase de 
forma clara e breve. Ademáis está acompañada de vídeos e exemplos 
prácticos en cada capítulo, a disposición do lector na web do libro; o que 
facilita enormemente o estudo e a comprensión da materia. Ademáis, 
contén tests autoevaluables que permiten repasar e medir a aprendizaxe 
adquirida en cada capítulo. A versión de referencia empregada no 
desenvolvemento dos contidos do libro é a Android 10/Q.

Android (sistema operativo)004.4 MOR cre

  

LECTURA

Manifiesto por la lectura / Irene Vallejo 

Madrid : Siruela , 2020

"Somos seres entretexidos de relatos, bordados con fíos de voces, de 
historia, de filosofía e de ciencia, de leis e lendas. Por iso, a lectura 
seguirá coidándonos se coidamos dela. Non pode desaparecer o que 
nos salva. Os libros recórdannos, serenos e sempre dispostos a 
desplegarse ante os nosos ollos, que a saúde das palabras enraíza nas 
editoriais, nas librarías, nos círculos de lecturas compartidas, nas 
bibliotecas, nas escolas. É alí onde imaxinamos o futuro que nos une".

Lectura028 VAL man



  

LIBROS

Quemar libros : una historia de la 
destrucción deliberada del conocimiento / 
Richard Ovenden ; traducción castellana de 
Silvia Furió 

Barcelona : Crítica , 2021

Tomando como punto de partida a infame queima de libros «non 
alemáns» e xudeus de 1933, que daba unha idea bastante inequívoca 
sobre as intencións dos nazis, Queimar libros mergúllanos nunha viaxe 
de 3000 anos a través da destrución do coñecemento e a loita por 
preservalo.

Bibliotecas ; Mutilación, destrucción, etc. ; Bibliotecas ; Censura ; 
Historia ; Queima de libros ; Aspectos sociais
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FILOSOFÍA

Diccionario de filosofía / coordinador Ramón 
López Vázquez ; autores Marcelino Agís 
Villaverde...[ et al.]

[Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia. 
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades , 2019

O Dicionario de filosofía é unha obra escrita a varias mans, por 
profesores de filosofía de estilos e formación diferentes, intereses e 
experiencias filosóficas diversas. O seu obxectivo é informar ao 
alumnado galego no que concerne aos conceptos fundamentais da nosa 
tradición filosófica e contribuir a formalo no pensamento crítico. Trátase 
dun dicionario de filosofía escolar no que os términos están elaborados 
en función da idade e mentalidade dos alumnos de bacharelato, pero sen 
diluir nada o esencial a cada concepto.

Filosofía ; Dicionarios1 DIC



  

PSICOLOXÍA

Renuévate con confianza total : un consejo 
por día para motivarte / Verónica de Andrés, 
Florencia Andrés

Barcelona : Vergara , 2020 

Sabías que tan só con invertir uns minutos ao día podes alcanzar un 
nivel de motivación e confianza incrible? Tan poderoso pode ser un 
consello ao día? Si, estes consellos están avalados por máis de trinta 
anos de traballo e investigación, adicados ao entrenamento de centos de 
miles de persoas para desenvolver o seu máximo potencial.

Confianza en si mesmo ; Autorrealización159.9 AND ren

  

PSICOLOXÍA

El poder de la rendición : renuncia al ego, 
libérate de tus miedos y sintoniza con tu 
ser especial / Mònica Fusté ; prólogo de Rut 
Nieves 

Barcelona : Alienta , 2020 

Hoxe en día vivimos moi enganados, escravizados con falsas ideas 
programadas que non cuestionamos e que nos rouban a alegría de vivir. 
Neste libro, Mònica Fusté, recoñecida como unha das mellores coaches 
españolas, invítate a poñer en dúbida todo o que cres que é verdade 
para axudarte a descubrir a fonte de paz e gozo permanentes.

Autorrealización ; Autoaxuda159.9 FUS pod



  

PSICOLOXÍA

Kaizen : el método japonés para 
transformar tus hábitos / Sarah Harvey ; 
[traducción Aina Girbau Canet] 

Barcelona : Zenith , 2021

Este libro belamente ilustrado e fotografado é un potente método para 
desenvolver bos hábitos e eliminar os malos, sen ser demasiado duro 
contigo mesmo no camiño. Pon o foco en ter paciencia, dar forma a 
solucións que te sirvan a ti (para que non te limites a facer o que serviu a 
outros) e a non rendirse cando as cousas non funcionan. En lugar de 
centrarse en analizar os teus erros, pon o énfase nun cambio positivo e 
consciente. Coñecido no mundo empresarial e deportivo como un 
método para trazar obxectivos incrementables, Kaizen é tamén unha 
ferramenta marabillosa para mellorar aspectos da túa vida, sen sentirte 
intimidado ou abrumado polo desafío.

Autorrealización ; Filosofía ; Xapón ; Cambio159.9 HAR kai

  

PSICOLOXÍA

Ruido : un fallo en el juicio humano / Daniel 
Kahneman ; Olivier Sibony ; Cass R.Sunstein ; 
traducción de Joaquín Chamorro Mielke

Barcelona : Debate , 2021

Dous médicos na mesma cidade poden dar diagnósticos diferentes a 
pacientes idénticos; dous xueces poden dictar sentencias distintas ante 
delitos similares; nos mesmos podemos decidir unha cousa ou outra 
segundo sexa pola mañá ou pola tarde, ou segundo se acerque ou non a 
hora de comer. Estes son exemplos de ruido: o sesgo que conleva 
variabilidade en xuizos que deberían ser iguais. O ruido está presente en 
todas as decisións individuais e colectivas, e produce erros en 
innumerables terrenos, dende a mediciña ata a economía, pasando polo 
dereito, a sanidade, a protección infantil e a contratación. Ademáis, 
tamén nos importuna e inflúe á hora de tomar moitas das nosas 
decisións cotidianas.

Toma de decisións ; Pensamento159.9 KAH rui



  

PSICOLOXÍA

Manual de terapia sistémica : Principios y 
herramientas de intervención / editora Alicia 
Moreno Fernández ;autores Blanca Armijo 
Núñez ...[et. al]

Bilbao : Desclée Brouwer, 2014

Este valioso manual ofrece unha visión panorámica, didáctica e ben 
estructurada do vasto campo da terapia familiar sistémica. A combinación 
de fundamentación teórica, ferramentas de intervención e exemplos de 
casos clínicos contribúe ao seu valor como libro de referencia en 
programas de formación e á súa utilidade para a práctica profesional.

Terapia sistémica ; Familia ; Psicoloxía159.9 MAN

  

PSICOLOXÍA

Encuentra tu persona vitamina / Marian 
Rojas Estapé 

Barcelona : Espasa , D.L. 2021

Atopa a túa persoa vitamina axudarate a comprender mellor a relación 
cos teus pais, fillos e familiares; coa túa parella, cos teus amigos e cos 
teus compañeiros de traballo á vez que irás comprendendo a túa historia 
emocional. Cando un se comprende, séntese aliviado. Este libro 
impulsarate a atopar persoas vitaminas: aquelas que sacan o mellor de 
ti, inspírante, apóiante e con iso melloran o teu sistema inmune.

Relacións interpersoais ; Emocións e sentimentos ; Autoaxuda159.9 ROJ enc



  

SOCIOLOXÍA

Casta : el origen de lo que nos divide / 
Isabel Wilkerson ; [traducción de Antonio 
Francisco Rodríguez Esteban]

Barcelona : Paidós , 2021

Máis alá da raza ou a clase, as nosas vidas están definidas por un 
poderoso sistema tácito de divisións. En Casta, a gañadora do premio 
Pulitzer, Isabel Wilkerson, ofrece un retrato asombroso deste fenómeno 
oculto. Asociando os sistemas de casta de Estados Unidos, India e a 
Alemania nazi, Wilkerson revela cómo estes moldearon o noso mundo, e 
cómo as súas xerarquías ríxidas e arbitrarias todavía nos dividen hoxe.

Castas ; Desigualdade social ; Clases sociais316 WIL cas

  

SOCIOLOXÍA

A xustiza pola man : violencia e 
conflitividade na Galicia contemporánea / 
Francisco J. Leira-Castiñeira e Miguel Cabo 
(eds.) ; prólogo Ramón Villares Paz ; epílogo 
Lourenzo Fernández Prieto ; autores Xosé 
Ramón Veiga Alonso [et al.] 

Vigo : Xerais , 2021

«A xustiza pola man» achega unha panorámica sobre as formas de 
conflitividade e violencia cotiá na Galicia contemporánea. Partindo dunha 
óptica común, inténtase comprender a sociedade a través dos conflitos e 
dunha das súas posibles derivacións, a violencia, entendida esta non 
como unha manifestación de irracionalidade, senón como síntoma das 
oposicións e loitas de poder inherentes a calquera comunidade. En 
definitiva, preténdese expoñer unha visión afastada dos estereotipos que 
afondan nunha Galicia resignada aos designios do poder imperante.

Conflitos sociais ; Galicia ; Historia S. XIX-XXG 316 xus



  

SOCIOLOXÍA

La casa minimalista : una guía, estancia 
por estancia para un enfoque despejado de 
la vida / Joshua Becker ; traducción de Pilar 
Guerrero

Barcelona : Ediciones Obelisco , 2021

O popular blogueiro e autor de The More of Less ensínanos cómo 
transformar metódicamente o noso fogar nun entorno de paz, serenidade 
e vida útil. Un dos máis influíntes defensores do minimalismo ofrécenos 
unha visita pola nosa propia casa ou apartamento, ensinándonos de qué 
debemos desfacernos e qué debemos conservar. Ofrécenos as 
directrices básicas para simplificar o noso estilo de vida doméstica e 
axúdanos a detectar os elementos que contribúen ao exceso de 
acumulación. A proposta non só está enfocada a crear espazos máis 
acolledores. Trátase de conseguir unha alta calidade de vida en casa, 
lanzándonos hacia unha existencia máis plena e productiva no mundo.

Simplicidade ; Estilo de vida ; Decoración interior316.7 BEC cas

  

POLÍTICA INTERIOR

España / Santiago Alba Rico 

Madrid : Lengua de Trapo , 2021

Santiago Alba Rico, membro dunha xeración que naceu «demasiado 
tarde para loitar contra o franquismo e demasiado pronto para o 
pasotismo», trenza neste libro a historia dun extraño país: un país no que 
a esquerda renegou do Quixote, de Galdós e da bandeira e cuxos 
gobernantes, século tras século, expulsaron a xudíos e moriscos, 
despreciaron ás súas xentes e enterraron a demócratas nas cunetas; un 
país que deixou de ser mediterráneo e industrial hai trinta anos para ser 
aceptado na Unión Europea e no que un inesperado reverdecemento 
democrático, hoxe algo marchito, levó ao mesmo Alba Rico a enrolarse 
na campaña electoral en 2015. Pero este non é un libro de historia. É 
máis ben un «ensaio moi persoal, a ratos autobiográfico, 
intencionadamente “decimonónico”» sobre España, os seus santos e a 
súa literatura, sobre a súa falta de mitos e o seu exceso de pantasmas, 
sobre os seus arrebatos de virilidade en todos aqueles momentos 
históricos nos que alguén tratóu de delimitar quén estaba dentro do 
proxecto e quén fora. En definitiva, un ensaio que indaga nas razóns de 
por qué España é unha nación que non acaba de existir e por qué aos 
españois a unidade é o que máis nos separa.

Identidade cultural ; Nación323 ALB est



  

POLÍTICA EXTERIOR

Geopolítica de Rusia y Europa Oriental / 
Silvia Marcu

Madrid : Síntesis, 2021

Arroupado por un importante material cartográfico e escrito dende o rigor 
científico, pero con un ton claro e accesible, o libro analiza tanto as 
chaves históricas, culturais e de poboación como a crise e fragmentación 
que se viven na rexión. Un papel relevante na obra teno Rusia, o xigante 
euroasiático que busca redefinir a súa identidade e o seu rol de potencia 
nun mundo convulso. Os cambios que tiveron lugar a partir da caída do 
Muro de Berlín e o fin da Guerra Fría teñen, asi mesmo, un lugar 
destacado no texto, que se adentra tanto na transición cara a 
democracia e a economía de mercado como nas tensións e os conflitos 
existentes, os actores, as rivalidades e as estratexias de actuación, a 
integración ou os anhelos de aproximación dos países da rexión ás 
grandes estructuras euroatlánticas.

Xeopolítica ; Rusia ; Europa oriental ; Política exterior327 MAR geo

  

ECONOMÍA

¡Viva el socialismo! : crónicas 2016-2020 / 
Thomas Piketty ; traducción de Daniel Fuentes

Barcelona : Ediciones Deusto , 2021

«Se me dixesen en 1990 que en 2020 ía publicar unha colección de 
crónicas titulada Viva o socialismo! pensaría que se trataba dun mal 
chiste. Pertenzo a unha xeración que non tivo tempo de deixarse seducir 
polo comunismo e que se fixo adulta constatando o fracaso absoluto do 
sovietismo», conta Thomas Piketty no prefacio inédito desta colección 
das súas columnas mensuais publicadas en Le Monde desde setembro 
do 2016 ata xullo de 2020.

Socialismo ; Economía socialista ; Crónicas330 PIK viv



  

ECONOMÍA

Econofakes : las 10 grandes mentiras 
económicas de nuestro tiempo y cómo 
condicionan nuestra vida / Juan Torres 
López

[Barcelona] : Deusto , 2021

A pesar da súa apariencia de verdade obxectiva, científica e indiscutible, 
a economía está plagada de falsedades. As súas medias verdades ou 
patentes mentiras, sen embargo, non se din por erro nin por gusto, senon 
para causar un determinado efecto en quen as escoita. No noso tempo, 
ese efecto é evidente: xustificar e propiciar a maior concentración de 
ingresos e riqueza nunhas poucas mans e facer que a xente se resigne 
ao silencio mentras se restrinxen os seus dereitos e se lle impón un 
modelo económico, ademáis de inxusto, ineficiente.

Economía internacional ; S. XXI330 TOR eco

  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ley de Educación, Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, actualizada a la LOMLOE : 
versión Martina / Vicente Varela ; ilustrado 
por Cinthia Moure

Madrid : Tecnos , 2021

Nesta obra, Vicente Valera, xunto á deseñadora gráfica Cinthia Moure, 
ofrece unha preciosa versión, de fácil estudo, sobre a Lei Orgánica 
2/2006, de 3 de maio, de Educación, que inclúe as recentes 
modificacións derivadas da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro.

Educación ; Textos ; Lexislación ; España351 VAR ley



  

ASISTENCIA SOCIAL

Las residencias que queremos : cuidados y 
vida con sentido / Pilar Rodríguez Rodríguez

Madrid : Los Libros de la Catarata , 2021

Cal é o modelo de residencia que queremos para as persoas maiores? 
Que desexan elas se teñen que abandonar a súa casa? Con que oferta 
desexariamos contar pensando en nosa propia vellez? O aumento da 
esperanza de vida fainos ter que expornos cales son as necesidades e 
desexos das persoas maiores e as súas familias e de que forma 
podemos satisfacelos. Enfrontarnos ao reto de asegurar unha existencia 
con sentido para a última fase da vida aínda que se teña unha situación 
de dependencia pasa por implantar novos modelos de aloxamento que 
se baseen en principios éticos, deixando atrás as antigas formulacións 
institucionais e poñendo en práctica o denominado “modelo fogar”, un 
novo tipo de vivenda moito máis centrado na persoa e as súas 
necesidades co obxectivo de asegurar coidados sanitarios de calidade e, 
ao mesmo tempo, apoios que promovan unha maior independencia e 
autonomía para salvagardar a identidade individual e os proxectos de 
vida das persoas maiores.

Residencias de anciáns ; Anciáns ; Coidado e hixiene ; Aspectos 
sociais
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CULTURA

El arte de la vida en Japón / Hiromi Sato

Barcelona : Grijalbo, 2021

Ideas para que un principiante poda festexar o saijiki, o conxunto de 
eventos anuais que se celebran en Xapón: visitar diferentes templos e 
santuarios; asistir ao Hana-matsuri, o festival das flores;  aprender a 
dominar o uso do pano furoshiki; cociña recetas sinxelas con alimentos 
de tempada;  preparar o-nigiri coloridos para o Tsukimi, a contemplación 
da lúa;  decorar o fogar durante o Ano Novo con adornos feitos con 
papiroflexia;  coñecer as cores e motivos tradicionais xaponeses;  
recuperar jxogos e pasaiempos antigos.

Xapón ; Usos e costumes ; Cultura39 SAT art



  

MEDIO AMBIENTE

Guía práctica para una vida autosuficiente / 
Dick y James Strawbridge

China : Blume , 2021

Dende hai máis de corenta anos, John Seymour é unha fonte de 
inspiración para miles de persoas que pretenden vivir de maneira máis 
responsable e ecolóxica. O seu apreciado manifesto para vivir "a boa 
vida" abarca todo o que necesita saber para vivir de maneira 
independente.

Sostenibilidade ; Agricultura ecolóxica ; Ecoloxía humana ; Obras de 
divulgación

502 STR gui

  

METEOROLOXÍA

El desafío del clima : entiende el tiempo y 
el cambio climático para salvar el planeta / 
Equipo de el tiempo de RTVE ; [textos de 
Albert Barniol Gil,... et al.] 

Madrid : HarperCollins , 2021

Sabías que o CO2 é o que fai subir a temperatura terrestre ou que o que 
fagamos nos vindeiros cinco anos afectará ao planeta dentro de 50? 
Quen non escoitou falar do cambio climático? Sabemos o prexudicial que 
é, un inimigo invisible que xa mostra as primeiras consecuencias, aína 
que estamos a tempo de actuar para que a terra non enferme. Con 
pequenos cambios na nosa vida cotiá podemos lograr grandes 
transformacións.

Cambios climáticos551 DES



  

MEDICIÑA

Inmuno power : conoce y fortalece tus 
defensas / África González Fernández

Madrid : La Esfera de los Libros , 2021

Cun afán divulgativo , a doctora África González cóntanos os segredos 
da nosa inmunidade, así como o que pasa cando nos falla. Igualmente, 
infórmanos das técnicas inmunolóxicas e últimos avances en 
inmunoterapia.

Inmunoloxía616 GON inm

  

COCIÑA

Come Japón / escrito por Paula Hardy 

Barcelona : Geoplaneta , 2021

Neste libro profusamente ilustrado e de deseño atractivo o lector atopará 
todas as pistas para saber cómo, cándo e ónde comer; qué se debe 
facer e qué non, con información de primeira man sobre protocolo e a 
etiqueta a seguer cando se come no país nipón, tanto nunha casa como 
nun restaurante.

Cociña xaponesa ; Receitas641 HAR com



  

COCIÑA

Historia de la gastronomía / Néstor Luján ; 
prefacio de David de Jorge

Barcelona : Debate , 2019

Lúcida síntese do desenvolvemento das nosas civilizacións, “Historia de 
la gastronomía” é á crónica da arte de comer en Occidente, da man do 
que foi un escritor gastronómico de referencia. Máis de dous décadas 
trala morte de Néstor Luján, esta reedición propónese reavivar a súa 
paixón e infinita curiosidade pola gastronomía.

Gastronomía ; Historia641 LUJ his

  

COCIÑA

Escuela de pastelería vegana / Toni 
Rodríguez ; fotografías de Becky Lawton

Barcelona : Larousse , 2021

Toni Rodríguez é unha das persoas que máis investigou as técnicas e os 
procesos da pastelería vegana e ofrécenos neste libro as súas creacións 
máis doces.

Cociña vegana ; Receitas641 ROD esc



  

INDUSTRIA TEXTIL

Moda circular para una industria sostenible 
de la moda / Peggy Blum

Barcelona : Blume, 2021

Unha introdución práctica á industria sostible da moda, que repasa os 
retos e as oportunidades neste campo, e explora cómo se pode 
transformar a industria dun modelo lineal ineficiente nun circular.

Industria textil ; Aspectos ambientais ; Desenvolvemento sostible677 BLU mod

  

CONFECCIÓN

Armario sostenible : aprende a comprar de 
manera consciente e inteligente / Laura 
Opazo

Barcelona : Zenith , 2020

Libro que repasa a historia da industria téxtil e revélanos as graves 
consecuencias ambientais e sociais que carrexa a moda rápida. 
Ademais, introdúcenos no mundo das marcas sustentables (si, existen!) 
e propón alternativas de consumo para que sexamos máis respectuosos 
co medio ambiente e, ao mesmo tempo, logremos mellorar a nosa 
relación coa moda. Inclúe exercicios que convidan á reflexión e a poñer 
en práctica todo o aprendido, ademais de tips para alongar o ciclo vital 
das nosas pezas, aprender a ler as etiquetas ou evitar a tentación cando 
imos de compras. Transforma os teus hábitos de consumo e úneche á 
revolución da vida sustentable!

Moda ; Sustentabilidade ; Consumo responsable ; Estilo de vida 
sustentable
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ARTE

Doce césares : la representación del poder 
desde el mundo antiguo hasta la actualidad 
/ Mary Beard ; traducción castellana de Silvia 
Furió

Barcelona : Crítica , 2021

Cómo é o rostro do poder? A quén se representa na arte e por qué? 
Nesta obra singular, Mary Beard –seguramente a clasicista máis 
prestixiosa dos nosos días- conta a historia de cómo durante máis de 
dous milenios os retratos dos ricos, poderosos e famosos do mundo 
occidental foron moldeados a partir da imaxe dos emperadores romanos, 
especialmente os Doce Césares. Dende o despiadado Xulio César ata o 
cruel Domiciano, o poder represéntase a imitación da arte clásica e os 
dirixentes caídos en desgracia a miúdo son caricaturizados como Neróns 
tocando o violín mentres Roma arde.

Arte e política ; Ídolos e imaxes7 BEA doc

  

LINGUAS

100 secretos ortográficos / Gelsys M. García 
; ilustraciones, Eduardo Rodríguez Meliá

Madrid : Oberon , 2021

Os 100 secretos ortográficos que aquí se revelan van dende o 
relacionado co espanglish, os seres mitolóxicos, a escritura de c e cc, 
pasando polas terminacións extravagantes, o tutilimundi e o uso do 
xénero neutro ata o rocambolesco expediente x onde hai espazo para a 
morte, os cíborgs e as meigas. En fin, atoparás tanto reglas ortográficas 
moi prácticas como curiosidades incribles.

Lingua española ; Ortografía811.13 ESP GAR 
cie



  

LINGUAS

Da fonte máis fonda : historia do 
vocabulario e outros escritos sobre o 
idioma galego / Aquilino Iglesia Alvariño

Santiago de Compostela : Consello da cultura 
galega , 2021

O obxectivo deste libro é dar a coñecer o texto inédito de Aquilino Iglesia 
Alvariño «A lengua gallega. Historia do seu vocabulario», escrito 
orixinalmente para a Historia de Galiza, dirixida por Ramón Otero 
Pedrayo, concibida e publicada en América grazas ao mecenado de 
Manuel Puente e da que no verán de 2022 se cumpren 60 anos.

Lingua galega ; Historia ; Normativización lingüística ; 
Sociolingüística ; Galicia

G 811.13 GAL IGL 
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LITERATURA

Voces de escritoras olvidadas : antología 
de la guerra civil española y del exilio / 
Carmen Mejía Ruíz (dir.) ; María Jesús Piñeiro 
Domínguez (ed.) 

Madrid : Guillermo Escolar , 2021

Este libro propónese cumprir con unha das obligacións pendentes da 
historia da literatura española, pero tamén da historiografía en xeral e, en 
concurso con ela, da memoria histórica: recuperar para o lector a voz das 
escritoras que sufriron o trauma da Guerra Civil e do exilio e que, aínda 
hoxe, a pesar da intensidade das súas letras, permanecen olvidadas.

Literatura española ; Autoras ; Historia e crítica821.13 ESP voc



  

ARQUEOLOXÍA

Mirabilia : compendio de maravillas y 
asombros del Camino de Santiago : 
compendio de maravillas y asombros del 
Camino de Santiago / José C. Vales y Olga 
García Arrabal ; Celsius Pictor [ilustraciones] 

Madrid : Anaya Touring , 2021

Dende un punto de vista cronolóxico, os temas de Mirabilia abarcan 
desde a vida de Santiago en Palestina e o seu mítico enterramento en 
Galicia ata a actualidade: lendas, mitoloxía local, citas e referencias 
bibliográficas, haxiografías, virxes, aparicións, demos, estatísticas 
peregrinas, milagres e portentos, pantasmas, historias de terror e 
sobrenaturais, guerras, combates, feitos de armas e cabaleirescos, 
viaxes, aventuras picarescas, delitos e crimes, noticias curiosas e datos 
extravagantes relacionados con artistas, escritores, arquitectos, músicos, 
libros, edificios, cruceiros, estatuas, personaxes famosos, reis e 
príncipes; toponimia, cidades e pobos, a paisaxe, a orografía, a flora e a 
fauna, o clima e a gastronomía.

Santiago o Maior, Santo ; Camiño de Santiago ; Curiosidades ; 
Historia

G 908 VAL mir

  

XEOGRAFÍA

El descubrimiento de la humanidad : 
encuentros atlánticos en la era de Colón / 
David Abulafia ; traducción castellana de Rosa 
María Salleras Puig 

Barcelona : Crítica , 2021

Nas súas viaxes polo Atlántico os europeos non só descubriron novas 
terras, senon tamén novos pobos ata entón descoñecidos, cos seus 
propios costumes e relixións. Estes encontros, que comezaron nas 
Canarias en 1341 e proseguiron en América dende 1492, plantexábanlles 
unha serie de preguntas: Eran estas xentes descendentes de Adán, da 
mesma linaxe que os habitantes do Vello mundo, ou froito de outra 
creación? Posuían un alma e a capacidade de coñecer a Deus? Tiñan o 
dereito a ser libres e gobernarse a si mesmos ou debían ser tutelados?

Canarias ; Descubrimentos e exploracións ; América910 ABU des



  

XEOGRAFÍA

Atlas de los exploradores españoles / 
[editor literario y redactor, Luis Conde-Salazar 
Infiesta ; editor gráfico, Margarita Martínez 
Solchaga ; editor científico, Manuel Lucena 
Giraldo ; colaboradores Armando Alberola 
Romá...[et al.]]

Barcelona : GeoPlaneta , 2018

Dende a Antigüidade ata os nosos días, os exploradores e viaxeiros 
españois contribuíron ao coñecemento xeográfico e científico do mundo 
e foron protagonistas relevantes de aventuras extraordinarias, aínda que 
non sempre recibiron o recoñecemento que lles correspondía. Moitos 
permanecen case no olvido, mentras que outros foron inxustamente 
tratados pola historia, eclipsados por exploradores de outras 
nacionalidades que souberon divulgar de forma máis eficaz a historia dos 
seus viaxeiros.

Exploradores españois910 ATL

  

ESTUDOS BIOGRÁFICOS

Renegados : born in the USA : sueños, 
mitos, música

Barcelona : Penguin Random House , 2021

“Renegados: Born in the USA” é un diálogo sincero, revelador e entretido 
entre o presidente Barack Obama e o lexendario músico Bruce 
Springsteen, no que se tratan toda unha serie de temas, dende as orixes 
de cada un dos seus protagonistas e os momentos que definiron as súas 
carreiras ata a polarización política do seu país e a abismal brecha entre 
o soño americano e a cruda realidade estadounidense.

Música ; Estados Unidos ; S. XX-XXI ; Política e goberno929 SPR ren



  

HISTORIA

O Reino medieval de Galicia : crónica 
dunha desmemoria / Xosé Miguel Andrade 
Cernadas, Anselmo López Carreira

Vigo : Xerais , 2020

Presentado como preocupación dalgúns historiadores galegos, ou como 
cuestion escura e marxinal propia de especialistas, o certo é que o vello 
Reino medieval de Galicia tivo unha entidade histórica real entre o século 
V e os comezos do século XIII. Chegou a estenderse dende o Atlántico 
até as terras da actual Cantabria e dende o Cantábrico até as beiras do 
río Douro. Así o recoñecen boa parte das fontes históricas europeas e 
musulmás. Pola contra, nas hispanas 'asturianas, leonesas e castelás' a 
súa existencia foi deturpada e agochada. Un agocho asumido máis tarde 
pola maioría dos historiadores dos séculos XIX e XX, que empregaron 
esas fontes cristiás para dar vida a un relato histórico de corte 
esencialista que xustificase e lexitimase o nacemento e 
desenvolvemento do Estado español contemporáneo. Nese relato, o 
Reino medieval de Galicia quer non existía, quer se supeditaba, como 
unha mera anécdota, á pretendida historia de España. Do porqué dese 
agocho e desa desmemoria dan conta os autores deste libro.

Galicia ; Historia ; 411-1487 (Idade Media)G 94(460.11) AND rei

  

HISTORIA

Desastre : historia y política de las 
catástrofes / Niall Ferguson ; traducción de 
Efrén del Valle y María Serrano

Barcelona : Debate, 2021

Unha historia das catástrofes cegadora, orixinal e repleta de ideas para o 
futuro que pon en perspectiva o xa coñecido como annus horribilis. Os 
desastres son difíciles de prever, pero na actualidade deberiamos estar 
mellor preparados contra as catástrofes que os romanos cando o 
Vesubio entrou en erupción ou que os italianos cando golpeou a Peste 
Negra na Idade Media. Desde diversas disciplinas, incluídas a economía 
e a ciencia de redes, Desastre ofrece non só unha historia, senón tamén 
unha teoría xeral dos desastres, e expón como os nosos complexos e 
atrofiados sistemas de gobernanza son incapaces de afrontar as crises.

Catástrofes ; Historia ; Epidemias94(100) FER des



  

HISTORIA

El exilio de los marinos republicanos / 
Victoria Fernández Díaz

Valencia : Publicacions de la Universitat de 
València, 2009

Un estudo pormenorizado que narra o exilio dos mariños republicanos e 
que pola súa diversidade e complexidade representa unha aportación de 
gran importancia para o coñecemento da diáspora republicana española 
despois da derrota fronte ao franquismo. Un exilio que pasou polos 
campos de concentración, de traballo e de exterminio, pola intervención 
na loita contra o nazismo xunto cos aliados: en Rusia, no maquis, nos 
incipientes comandos ingleses, no exército americano, na mariña aliada 
e na francesa…

Exiliados españois ; 1939-1975 ; Mariña española94(460) FER exi

  

HISTORIA

Arquitectos del terror : Franco y los 
artífices del odio / Paul Preston ; traducción 
de Jordi Ainaud i Escudero 

Barcelona : Debate , 2021

A Guerra Civil librouse para anular as reformas educativas e sociais da 
Segunda República e para combater a súa cuestionamento da orde 
establecida. Os rebeldes loitaron a favor dos terratenientes, industriais, 
banqueiros, clérigos e oficiais do Exército, cuxos intereses se viron 
ameazados, e en contra dos liberais e esquerdistas que impulsaban as 
reformas. Con todo, nos anos de república, de 1931 a 1936, ao longo da 
guerra e durante moitas décadas después, seguiuse fomentando en 
España o mito de que o inimigo derrotado na contenda era o contubernio 
xudeomasónico e bolxevique.

Franquismo ; España ; Historia ; 1936-1939 (Guerra Civil)94(460) PRE arq



  

HISTORIA

Fake news del Imperio español : embustes 
y patrañas negrolegendarias / Javier 
Santamarta del Pozo 

Madrid : La esfera de los libros , 2021

Este non é un libro sobre a lenda negra hispanófaba. É unha revisiòn, 
con todo o sarcasmo do que fai gala Javier Santamarta, para poñer en 
evidencia tanto odio e sectarismo absurdo cara a historia deste país.

Historia ; Erros, invencións, etc. ; España94(460) SAN fak

  

CÓMIC AMERICANO

Las escalofriantes aventuras de Sabrina : el 
crisol / [guión de Roberto Aguirre-Sacasa ; 
arte de Robert Hack] 

Barcelona : Norma , 2019-

A piques de cumprir os dezaseis anos, a moza bruxa Sabrina Spellman 
ten que decidir o seu futuro: ser membro do aquelarre ou vivir unha vida 
mundana co seu noivo Harvey. Pero Madame Satán, antiga inimiga da 
súa familia, chegou a Greendale para acabar con Sabrina. Poderá a 
moza bruxa superar tan horrible rito de pasaxe?

Cómic americano ; Cómic de terror ; Cómic fantásticoCOMIC AGU esc (1) 
[vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

Heathen : Pagana / Natasha Alterici, guión y 
dibujo ; portadas de la serie, Tess Fowler y 
Tamra Bonvillain ; portadas alternativas y 
variantes de Natasha Alterici, Jen Bartel y 
Nathan Gooden 

Bilbao : Astiberri , 2019-2021

Heathen fala de identidade, de loita e de amor. De como o amor entre 
mulleres, un amor considerado ilícito, é a forza que nos empuxa a 
subvertir a orde establecida. A historia de Aydis e Brynhild, guerreira e 
valquiria, nace da súa necesidade de cuestionar os límites e xerarquías 
do mundo dos homes e dos deuses. 

Lesbianismo ; Cómic de aventuras ; Cómic fantástico ; Cómic 
americano

COMIC ALT hea (3) 
[vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Rumble. 6, Último caballero / creado por 
John Arcudi y James Harren ; traducción 
Óscar Palmer Yáñez ; [John Arcudi guión ; 
David Rubín dibujo ; Dave Stewart color]

Bilbao : Astiberri , 2020

Un tras outro, os cabaleiros das pragas da apocalipse marchan pola terra 
sementando morte e desesperación ao seu paso. A pesar do seu débil 
corpo de espantallo, o poder de Rathraq, o outrora deus guerreiro, serviu 
ata o de agora para manter as cousas no seu sitio. Pero xa non. Nin 
sequera a súa espada pode deter o sombrío avance. Tampouco a maxia 
de Cogan. Quizais nada poida.

Cómic americano ; Cómic de terror ; Cómic fantásticoCOMIC ARC rum 
(6) [vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

The Wicked + The divine / Kieron Gillen, 
guión ; Jamie McKelvie, dibujo ; Matthew 
Wilson, color ; Clayton Cowles, rotulación 
original

Barcelona : Norma , 2017-2021

Cada noventa anos, doce deuses regresan como mozos. Ámanos. 
Ódianos. En dous anos, morren todos. Está a ocorrer agora. Está a 
volver a suceder.

Cómic americano ; Cómic fantástico ; Cómic de ciencia ficciónCOMIC GIL wic (8-
9) [vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Crisis infinita / Geoff Johns guion ; Phil 
Jimenez ... [et al.], dibujo ; Andy Lanning... [et 
al.] tinta ; Jeromy Cox...[et al.] color ; George 
Perez...[et al.] portadas

Barcelona : ECC , 2021

Os robots OMAC están a arrasar todo, a maxia morre, os viláns únense e 
a guerra causa estragos en todo o espazo. Nese momento crítico, os tres 
heroes máis grandes da Terra, Superman, Batman e Wonder Woman, 
andan divididos. Pero outros heroes do pasado, aos que perderamos de 
vista hai moito tempo, volveron para poñer as cousas no seu sitio... a 
calquera prezo. Algúns heroes vivirán, outros morrerán e o Universo DC 
nunca volverá ser o mesmo!

Cómic americano ; Cómic de superheroesCOMIC JOH cri 
[vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

Ascender / Jeff Lemire, Dustin Nguyen ; 
Santiago García, traducción

Bilbao : Astiberri , 2020

Unha década despois dos feitos narrados na serie DESCENDER, moitas 
cousas cambiaron. A maxia tomou o lugar da maquinaria, e as regras son 
moi diferentes. Mila, a filla de Andie e Effie, pasa os seus días 
explorando os bosques solitarios do planeta Sampson, e tentando 
escapar das gadoupas dos malvados discípulos da todopoderosa bruxa 
vampiro coñecida como Madre. Pero como os seus pais, Mila tampouco 
segue as regras, e cando aparece certo amigo robótico do seu pai, nada 
volverá ser igual.

Cómic americano ; Cómic de ciencia ficción ; Cómic de aventurasCOMIC LEM asc (1-
3) [vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Essex county / Jeff Lemire ; traducción, 
Santiago García

Bilbao : Astiberri , 2020

Onde vai un neno cando todo o seu mundo desaparece repentinamente? 
Que podería facer que dous irmáns que formaban un equipo imbatible 
convértanse nun par de solitarios distanciados pola amargura? Como 
saca á luz o traballo dunha enfermeira as cicatrices de toda unha 
comunidade? Hai algo que poida curar as feridas causadas por un século 
de enganos?

Cómic americano ; Cómic da vida cotiáCOMIC LEM ess 
[vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

Gideon Falls / [guión, Jeff Lemire ; dibujo, 
Andrea Sorrentino ; color, Dave Stewart ; 
traducción, Santiago García]

Bilbao : Astiberri , 2019-2021

Existe unha lenda que fala sobre un edificio sobrenatural que apareceu e 
desapareceu ao longo da historia, sementando a morte e a tolemia ao 
seu paso. Esta construción é o celeiro negro, eixo sobre o que vira a 
historia de Gideon Falls, unha pequena poboación rural situada nun 
punto indefinido do mapa e do tempo. Unidas por este misterio, as vidas 
dun mozo ermitán, obsesionado con atopar pistas no lixo, e un cura 
católico en decadencia, que atopa o seu sitio neste pequeno pobo de 
fortes conviccións relixiosas, ven entrelazadas. Con todo, ningún dos 
dous está preparado para o que hai dentro do celeiro negro.

Cómic americano ; Cómic de terror ; Cómic de intriga e misterioCOMIC LEM gid (5-
6) [vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Sweet Tooth : el regreso / Jeff Lemire, guión 
y dibujo ; José Villarrubia, color

Barcelona : ECC , 2021

Había unha vez un neno que se chamaba Gus. Tiña cornos e vivía co 
seu pai no bosque, nunha pequena cabana. Entón o seu pai faleceu, e 
Gus foi levado por un home enorme de ollos fríos, que tivo grandes 
aventuras, fixo amigos e atopou o amor e a felicidade.

Cómic americano ; Cómic de ciencia ficciónCOMIC LEM swe 
[vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

AIDP / Mike Mignola, Guy Davis ; con la 
colaboración de Christopher Golden... [et al. ; 
traducción, Carles M. Miralles]

Barcelona : Norma , 2012-

A AIDP fundouse a finais de 1944 polo profesor Trevor Bruttenholm para 
combater diversas ameazas ocultas descubertas nas operacións contra a 
Alemaña nazi. Nun principio tiñan fortes vínculos coa USAAF e creouse 
nunha base aérea militar en Novo México, pero máis tarde trasladouse a 
unha instalación feita á medida en Fairfield, Connecticut. Mantén fortes 
vínculos coas diversas ramas das Forzas Armadas de Estados Unidos. É 
unha organización privada que recibe fondos de varios gobernos.

Cómic de superheroes ; Cómic americano ; Cómic fantásticoCOMIC MIG aid (6-
7) [vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

La Bruja Escarlata : la senda de las brujas / 
[James Robinson, guión ; dibujo, Vanesa del 
Rey... et al. ; color, Jordie Bellaire... et al. ; 
cubierta, David Aja] 

Torroella de Montgrí (Girona) : Panini Comics , 
2021

A bruxería está esnaquizada... tanto como está Wanda Maximoff. A 
restauración de ambos embarcaraa nunha viaxe esotérica por mitos, 
lendas e encantos nacidos do folclore máxico do mundo, dos seus 
primeiros recordos, de pecados irredimibles e dunha estirpe máis 
complexa do que ela podería imaxinar.

Cómic americano ; Cómic de superheroes ; Cómic de aventuras ; 
Cómic fantástico

COMIC ROB bru 
[vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

Thor. 4, El trueno en las venas / guión, 
Jason Aaron ; dibujo, Russell Dauterman, Rafa 
Garrés, Frazer Inving

Girona : Panini Cómics , cop. 2021

Na súa contra, todos os inimigos de Asgard a través dos Dez Reinos...e 
mesmo moito dos seus supostos heroes. Inmemoriais seres de lenda, 
avivando as chamas dunha batalla inminente, A Guerra dos Reinos. Non 
menos sanguento é o enfrontamento entre Roxxon e algunhas das 
corporacións máis poderosas do mundo, no que se verá involucrada 
Thor, perseguida tamén por unha agresiva investigación de SHIELD.

Cómic americano ; Cómic de superheroesCOMIC THO aar (4) 
[vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Conan el Bárbaro : la etapa marvel 
original / [guión] Roy Thomas ; [Conan creado 
por Robert E. Howard ; traducción, Joan Josep 
Mussarra]

Girona : Panini , D.L. 2018-

Conan volve á Casa das Ideas co seu primeiro Omnibus! Roy Thomas e 
Barry Smith levaron a icónica creación de Robert E. Howard ao mundo 
do cómic. É unha honra para Marvel presentar cada episodio, cada 
portada, cada sección editorial nunha edición restaurada e fiel ao orixinal 
ata o máis mínimo detalle, que recolle a etapa inicial do Cimmerio.

Ómic americano ; Cómic de aventuras ; Cómic fantásticoCOMIC THO con 
(4) [vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

Monstruos / Barry Windsor-Smith

[Palma de Mallorca] : Dolmen , D.L. 2021

Estamos en 1964. Bobby Bailey non se dá conta de que vai enfrontarse 
ao seu tráxico destino ao entrar nunha oficina de recrutamento do 
Exército dos EE. UU. Reservado, ferido, inocente, tentando esquecer un 
pasado e buscando un futuro, Bobby é o candidato perfecto para un 
programa experimental do goberno estadounidense, a infame 
continuación dun programa xenético descuberto na Alemaña nazi 20 
anos antes, durante os últimos días da Segunda Guerra Mundial. O único 
aliado e protector de Bailey, o sarxento McFarlane, intervén e 
desencadea unha serie de acontecementos que escapan ao control de 
todo o mundo. Mentres os monstros do título multiplícanse, 
converténdose ao mesmo tempo en reais e metafóricos, o relato chega a 
un crescendo de consecuencias morais.

Cómic de intriga e misterio ; Cómic de ciencia ficción ; Cómic 
americano

COMIC WIN mon 
[vermello]

  

CÓMIC ESPAÑOL

El olvido que seremos : adaptación de la 
novela de Héctor Abad Faciolince / Tyto 
Alba

Barcelona : Penguin Random House , 2021

Abad Faciolince recrea a vida do seu pai, médico e defensor da 
igualdade social e os dereitos humanos que morreu asasinado a mans 
dos paramilitares en 1987. A partir da súa historia, o autor constrúe un 
relato soberbio e unha alegación rotunda contra o terror como 
instrumento político. Unha auténtica obra mestra que dá conta das 
pequeneces e grandezas dunha familia e que, ao mesmo tempo, ofrece 
unha visión ampla da convulsa e violenta política colombiana ao longo de 
varias décadas, así como da vida e a alma de Medellín.

Cómic da vida cotiá ; Cómic biográfico ; Cómic social e político ; 
Cómic español e hispanoamericano

COMIC ALB olv 
[azul]



  

CÓMIC ESPAÑOL

Archivos espæciales / Flavita Banana ; 
[prólogo, Maitena]

[Bilbao] : ¡Caramba! , 2020

Flavita Banana regresa cun novo volume que recompila algunhas das 
súas mellores viñetas, máis de 200 páxinas debuxadas co seu trazo 
rotundo e inconfundible e poboadas por mulleres de pelo alborotado, 
homes descoidados, moita risa e, como non podía ser doutro xeito 
tratándose dun libro publicado en 2020, a súa crónica particular dos 
novos costumes que nos deixou a crise do coronavirus. As situacións 
que retrata Flavita son crónica da nosa época, pero tamén, en moitas 
ocasións, o lugar no que a calquera lle gustaría vivir. Flavita, tal e como 
comenta Maitena no prólogo desta edición,“é capaz de activar as zonas 
máis profundas da nosa cortiza cerebral e tamén de facernos cóxegas. 
Non é fácil atopar hoxe no humor gráfico a contundencia do meme”. O 
seu humor é estelar, cósmico.

Feminismo ; Covid-19 ; Cómic español e hispanoamericano ; Cómic 
de humor ; Cómic da vida cotiá

COMIC BAN arc 
[azul]

  

CÓMIC ESPAÑOL

Kraken / Jordi Bernet ; Antonio Segura

[Barcelona] : DQómics , 2021 

Metropol, a capital do crime, esconde nas súas entrañas unha vasta e 
escura rede de sumidoiros. Nestas profundidades sombrías atópase o 
reino do Kraken, un ser terrorífico, froito da mutación dos despoxos, a 
podredume e os compostos químicos arroxados aos sumidoiros.

Cómic español e hispanoamericano ; Cómic de intriga e misterioCOMIC BER kra 
[azul]



  

CÓMIC ESPAÑOL

El niño que / Juan Berrio

Madrid : Nuevo nueve , 2020

Luís non consegue entender o fantástico, o que contan os contos 
infantís, os cómics de superheroes e as historias relixiosas e, con todo, 
goza con cousas correntes como a relación entre obxectos e situacións 
aparentemente dispares (a orde das cousas, os parecidos e diferenzas, 
os paradoxos, as repeticións…) ou simplemente goza mirando os libros 
do revés. Pequenas aventuras nas que se fala de fantasía, imaxinación e 
enxeño.

Cómic español e hispanoamericano ; Cómic da vida cotiá ; Cómic de 
humor

COMIC BER niñ 
[azul]

  

CÓMIC ESPAÑOL

MIES / [guion y dibujo Agustín Ferrer Casas ; 
prologado por Lord Norman Foster]

Valencia : Grafito , 2021

Durante o voo ao Berlín Occidental de 1965, para asistir á colocación da 
primeira pedra da Nova Galeria Nacional, o célebre arquitecto Mies van 
der Rohe fai balance da súa movida vida co seu neto, o tamén arquitecto 
Dirk Loham. Lembranzas dos tempos máis convulsos do século XX nos 
que se mesturan proxectos, clientes, socios, adversarios, amigos, 
namorados... En definitiva, unha vida marcada pola ambición de 
construír. Pero sobre todos eles, o claro recordo dun feito que non pode 
esquecer e que sempre gardou en segredo.

Cómic español e hispanoamericano ; Cómic da vida cotiá ; Cómic 
histórico ; Cómic biográfico

COMIC FER mie 
[azul]



  

CÓMIC ESPAÑOL

Refugio / [guión y dibujo] José Fonollosa

Valencia : Grafito , 2020

Ola! Son José Fonollosa, debuxante de cómics e desde hai algo máis de 
dous anos voluntario na protectora de animais da miña cidade. Durante 
2019 estiven a debuxar sobre a miña experiencia na protectora, tentando 
contar unha pequenísima parte das historias que se cruzan alí. Aínda 
que a miña achega adoita ser axudar na limpeza e mantemento do 
refuxio quería contar que se esconde detrás desas catro paredes. Un 
refuxio non é un lugar onde van parar os cans sen fogar, os 
abandonados, os perdidos. É moito máis. Aínda lembro a sensación que 
tiven o primeiro día que entrei, sen saber que me ía a atopar. Imaxino 
que, como eu naquel momento, haberá moitas persoas e espero que 
lendo “Refuxio” anímense a dar o paso e botar unha man a algunha das 
protectoras da súa cidade. Seguro que non se van a arrepentir. Ao longo 
das 96 páxinas que debuxei para o cómic REFUXIO, gozaredes das 
miñas vivencias diarias como voluntario no refuxio SPAX. Pero, ademais, 
descubriredes que pasa cos animais desde o momento en que entran na 
protectora, ata o día en que lles conseguen unha nova familia adoptiva. 
Grazas ao esforzo e o agarimo de toda a xente que traballa e colabora 
nos refuxios, estes cans volven gozar dunha segunda oportunidade.

Cómic de humor ; Cómic social e político ; Cómic español e 
hispanoamericano

COMIC FON ref 
[azul]

  

CÓMIC ESPAÑOL

Pulse enter para continuar / Ana Galvañ

Barcelona : Apa-Apa , 2018

Para sufrir cunha muller-boneca de circo difamada desde que deixou de 
ser útil, de dar diñeiro. Para ser controlada mentalmente en 
campamentos interestelares con portas de cristal líquido. Para, nunha 
entrevista de traballo, ser sutilmente humillada polo departamento de 
recursos humanos, seres máis inhumanos que o peor dos alieníxenas. 
Para sufrir chantaxes con virus informáticos que se nutren dos nosos 
traumas máis inconfesables. Para entender a malicia das grandes 
corporacións en escenas pequenas e cotiás, reais pero surrealistas. Para 
comprender por que debería caer o sistema. Para entrar nas dimensións 
descoñecidas, tan reconocibles, de Ana Galvañ: ciencia ficción e enfado 
cósmico; John Varley e Rod Serling en cores difuminados.

Cómic alternativo e umderground ; Cómic de ciencia ficción ; Cómic 
español e hispanoamericano

COMIC GAL pul 
[azul]



  

CÓMIC ESPAÑOL

Los viajes de Juan Sin Tierra / de Isusi 

Bilbao : Astiberri , 2021

Vasco, un mozo de orixe portuguesa, embárcase na procura de Juan, un 
amigo desaparecido anos atrás en terras latinoamericanas, iniciando así 
un longo periplo que lle cambiará para sempre: desde o corazón do 
zapatismo en México, pasando pola illa de Ometepe en Nicaragua, para 
penetrar na selva amazónica ecuatoriana e peruana, e acabar 
desembocando en Brasil, onde se concreta o desenlace das viaxes de 
Juan Sen Terra, despois de 10 anos de comezar a pensar na historia, 
case 8 anos de creación e máis de 600 páxinas en catro volumes 
editados entre 2004 e 2010, que agora se recompilan nun tomo integral.

Cómic español e hispanoamericano ; Cómic de aventuras ; Cómic 
social e político

COMIC ISU via 
[azul]

  

CÓMIC ESPAÑOL

Carta blanca / guion y dibujo, Jordi Lafebre; 
color, Clémence Sapin y Jordi Lafebre

Barcelona : Norma , 2021

Ana e Zeno son dous amantes platónicos destinados a atoparse na 
distancia, protagonistas dun romance no que o final é en realidade un 
novo comezo. Ela é a alcaldesa dunha pequena cidade de provincias 
envorcada no seu traballo, el un espírito libre e soñador difícil de 
cualificar. A vida parecía empeñada en mantelos separados… ata que a 
ambos se lles acaban as escusas para reencontrarse.

Cómic español e hispanoamericano ; Cómic romántico ; Cómic da 
vida cotiá

COMIC LAF car 
[azul]



  

CÓMIC ESPAÑOL

Bartleby, el escribiente / José Luis Munuera ; 
a partir del relato de Herman Melville ; color, 
Sedyas

Bilbao : Astiberri , 2021 

Un mozo é contratado nunha notaría de Wall Street, no Nova York dos 
albores dun novo mundo burocratizado e capitalista. Chámase Bartleby. 
Encargado de copiar actas xurídicas, demostra unha eficacia admirable e 
a súa enerxía é tan contaxiosa que empuxa aos seus compañeiros para 
dar o mellor de se mesmos.Un día todo cambia. O seu xefe pídelle 
cotexar uns documentos para verificalos, un traballo normal, rutineiro 
aínda que alleo ao labor para o que foi contratado; e el contéstalle con 
educación pero con firmeza: "Preferiría non facelo". Aos poucos Bartleby 
declinará toda proposición, toda oferta de axuda, incluso a exhortación 
final a deixar o posto de traballo,con esas poucas palabras, "preferiría 
non facelo".

Cómic español e hispanoamericano ; Cómic social e político ; Cómic 
de adaptacións literarias

COMIC MUN bar 
[azul]

  

CÓMIC ESPAÑOL

15 / David Muñoz [por el guion] ; Andrés G. 
Leiva [por los dibujos]

Bilbao : Astiberri , 2021

15 é unha historia da guerra civil española baseada nun feito real. Pero 
tamén é unha historia sobre todas as guerras e no que converten a quen 
loita nelas.

Guerra Civil española (1936-1939) ; España ; Historia ; Cómic social e 
político ; Cómic español e hispanoamericano

COMIC MUÑ qui 
[azul]



  

CÓMIC ESPAÑOL

Us / Sara Soler

Bilbao : Astiberri , 2021

Us é a historia de amor de Sara e Diana, e tamén a historia da transición 
de xénero de Diana. Fala de como ese proceso cambiou a forma de 
concibir o mundo de ambas e a vez fixo que se deran de conta de que 
nada tiña por que cambiar tanto.

LGTBI+ ; Cómic da vida cotiá ; Cómic biográfico ; Cómic español e 
hispanoamericano

COMIC SOL us 
[azul]

  

CÓMIC ESPAÑOL

El pacto / Paco Sordo

Madrid : Nuevo Nueve , 2021

Miguel Gorriaga é un aspirante a debuxante na Barcelona dos anos 50 
que está disposto a todo por conseguir facerse profesional. Persoa 
perturbada mentalmente que acabará tomando un camiño pouco habitual 
para conseguir o seu obxectivo: raptar ao gran Vázquez e obrigarlle a 
facer historietas para el. Miguel encargarase de entintalas e escribir os 
diálogos, Vázquez de debuxalas. O resultado, inesperadamente, é un 
enorme éxito.

Cómic español e hispanoamericano ; Cómic de humorCOMIC SOR pac 
[azul]



  

CÓMIC ESPAÑOL

El futuro que no fue / Daniel Torres

Barcelona : Norma Editorial , 2021

Daniel Torres regresa ao universo de Roco Vargas nun relato 
detectivesco inspirado nas revistas de cómic dos oitenta e que bebe das 
fontes do cinema clásico de Hollywood. Un experimento narrativo único 
que suxire unha afiada crítica á nosa sociedade de consumo.

Cómic de ciencia ficción ; Cómic español e hispanoamericanoCOMIC TOR fut 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Drácula / George Bess ; [a partir de la obra 
de] Bram Stoker ; [traducción, Alba Pagán]

Barcelona : Norma , 2021

En 1897, os lectores quedaron impresionados co personaxe de Drácula, 
un ser inmortal que se alimentaba do sangue das súas vítimas, 
transformándoas en criaturas malvadas. Se a novela epistolar de Bram 
Stoker non creou a figura do vampiro, si que lle deu a súa forma 
moderna, inspirando xeracións de autores posteriores. Máis de cen anos 
despois da publicación da historia orixinal, Georges Bess presenta a súa 
obra máis ambiciosa nesta adaptación. Unha fiel recreación do libro de 
Bram Stoker en fermosas páxinas en branco e negro que arrefrían o 
sangue e que ofrecemos aos nosos lectores nunha espectacular edición 
de gran formato.

Cómic de terror ; Cómic de adaptacións literarias ; Cómic europeoCOMIC BES dra 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Crónicas de juventud / Guy Delisle ; 
traducción, María Serna

Bilbao : Astiberri , 2021

Crónicas de mocidade presenta unha galería de personaxes pintorescos, 
os traballadores cos que Guy Delisle, entón estudante de arte, compartiu 
a súa vida cotiá durante tres veráns. Hoxe, estes traballadores cobran 
vida a través da pluma de Delisle, do mesmo xeito que a fábrica, que é 
sen dúbida a protagonista da historia. En efecto, Guy Delisle non 
escatima en detalles sobre o funcionamento das máquinas, as tarefas 
repetitivas que deben realizar os empregados, os perigos aos que se 
enfrontan...

Cómic europeo ; Cómic biográfico ; Cómic social e políticoCOMIC DEL cro 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Las grandes batallas navales. 11, 
Salamina / guión, Jean-Yves Delitte ; dibujo, 
Francesco Lo Storto ; color, Douchka Delitte

Barcelona : Norma : Musée national de la 
Marine , 2021

Durante varias décadas, o Imperio Persa tentou someter as cidades 
gregas. As sucesivas campañas militares traen alternativamente alegrías 
e derrotas. A pesar de que conseguiu someter parte de Grecia, algúns 
estados gregos resisten teimudamente. No 480 a.C., despois de máis de 
catro anos de esmerados preparativos, o rei persa Xerxes I emprende 
unha nova xigantesca expedición militar que nada parece poder deter. 
Pero como Aquiles, o heroe lendario da mitoloxía grega, o poderoso 
exército persa tamén ten o seu talón: o seu orgullo. Convencida de que a 
súa vitoria está asegurada, a frota aqueménida non se decata da 
emboscada dos gregos ata que é demasiado tarde. As augas do estreito 
de Salamina serán a tumba dos seus soños de conquista.

Cómic europeo ; Cómic histórico ; Cómic bélicoCOMIC DEL gra 
(11) [azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Las grandes batallas navales. 12, El 
Bismarck / guión y dibujo, Jean-Yves Delitte ; 
color, Douchka Delitte

Barcelona : Norma : Musée national de la 
Marine , 2021

Co fin da Primeira Guerra Mundial, as grandes potencias toman 
conciencia de que é necesario regular a carreira armamentística 
desenfreada para evitar consecuencias aínda máis devastadoras nun 
novo conflito. As nacións tentarán lavar a súa conciencia participando en 
conferencias sobre limitación de armas. Fanse promesas e asínanse 
tratados, pero, por desgraza, os tratados están para rompelos. Coa 
chegada ao poder dun Adolf Hitler convertido en Fürer, os acordos non 
son máis que anacos de papel cos que a Alemaña nazi limpa 
impunemente os pés, unha Alemaña que aproveita a debilidade política 
de Francia e Inglaterra para ocultar programas para construír novas 
armas, como o titánico buque de guerra Bismarck, que durante a guerra 
terá a misión de derrotar ás forzas navais aliadas que cometen a 
temeridade de aventurarse no mar.

Cómic europeo ; Cómic histórico ; Cómic bélicoCOMIC DEL gra 
(12) [azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Giganta : la historia de aquella que recorrió 
el mundo en busca de libertad / guion, JC. 
Deveney ; dibujo Núria Tamarit ; [traducción, 
Alba Pagán]

Barcelona : Norma Editorial , 2021

Érase unha vez Celeste, unha orfa que atoparon no centro da montaña, 
a última dunha familia de seis irmáns, unha moza ávida de coñecemento, 
unha incansable agrimensora de horizontes, cumes e océanos, amiga de 
sereas e meigas, unha princesa serena, gobernante do Vasto Mundo... e 
unha verdadeira xigante.

Cómic europeo ; Cómic social e político ; Cómic de aventuras ; 
Cómic fantástico

COMIC DEV gig 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Blacksad. 6. Primera parte : todo cae / 
guión, Juan Díaz Canales ; dibujo y color, 
Juanjo Guarnido

Barcelona : Norma , 2021 

John Blacksad descende ás entrañas da cidade nunha aventura que 
combina teatro, xornalismo e corrupción municipal. Blacksad recibe o 
encargo de protexer ao líder do sindicato de traballadores do metro, 
ameazado pola mafia das donicelas. Pero a súa investigación desafiará 
aos poderes políticos e empresariais que rexen os destinos da cidade, e 
estes non dubidarán en esmagar calquera obstáculo que poida alterar os 
seus plans.

Cómic europeo ; Cómic de intriga e misterioCOMIC DIA bla (6) 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Elfos

Barcelona : Yermo , 2016-

No cristal dos elfos azuis, os elfos dunha pequena aldea portuaria foron 
asasinados e a elfa Lanawyn e o humano Turin deben ocuparse da 
investigación, aínda que todas as pistas apuntan a que os atacantes 
foron os membros dun clan yrlandés.

Cómic europeo ; Cómic fantásticoCOMIC ELF (12-13)



  

CÓMIC EUROPEO

5 es el número perfecto : (1994-2002) / Igort

Barcelona : Salamandra Graphic , 2020

Nápoles, anos setenta. Peppino, un dos sicarios máis duros da súa 
xeración, retirouse e agora só pensa en saír a pescar e no seu fillo Nino. 
Pero cando este, tamén asasino a soldo, morre nunha emboscada, 
Peppino verase obrigado a vingar a súa morte. Libro do Ano na Feira de 
Frankfurt de 2003, 5 é o número perfecto converteuse nunha das obras 
máis celebradas de Igort desde a súa publicación. Unha historia sobre a 
amizade, a traizón, a vinganza e o renacemento e, en especial, sobre 
Nápoles, as súas rúas, recunchos e paisaxes, con tinguiduras 
románticas e surrealistas.

Cómic de intriga e misterio ; Cómic europeoCOMIC IGO cin 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Justin / Nadar [dibujos] ; Julien Frey [guion] ; 
[traducción, María Serna]

[Bilbao] : Astiberri , 2021

París, 1943. Justin ten vinte e dous anos. Está namorado de Renée e 
quere casar con ela. Pero o Goberno colaboracionista de Vichy crea o 
STO, o Servizo do Traballo Obrigatorio, para fornecer de man de obra ao 
país invasor. Como centenares de miles de mozos franceses, Justin é 
obrigado a irse a Alemaña. Igual que todos eles, ignora o que lle espera 
alí. Toda a súa vida, Justin arrepentirase de obedecer a Vichy. Puido 
elixir?

Cómic social e político ; Cómic histórico ; Cómic europeoCOMIC NAD jus 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Oleg / Frederik Peeters ; traducción, Lucía 
Bermúdez

Bilbao : Astiberri , 2021

Vinte anos despois de Pílulas azuis, Frederik Peeters volve falar de si 
mesmo, pero cambia a primeira persoa pola terceira. O seu avatar, Oleg, 
permítelle diseminar as liñas para profundar no seu oficio de debuxante, 
e tamén sinalar algunhas das contradicións que atormentan o noso 
tempo: a ultra modernidade tecnolóxica e o pensamento reaccionario, o 
culto á superficialidade e a procura da autenticidade, a sobre abundancia 
e a confusión.

Cómic europeo ; Cómic biográficoCOMIC PEE ole 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

La mazmorra : Edición integral / Joann Sfar, 
Lewis Trondheim, Boulet ; [traducción, Enrique 
S. Abulí]

Barcelona : Norma , 2019-

En 1998 Joann Sfar e Lewis Trondheim deron vida a The Dungeon, unha 
saga que, baixo a súa aparencia de parodia de fantasía heroica, agocha 
un universo rico e complexo ao nivel dos grandes clásicos da literatura 
deste xénero. Norma Editorial reúne nesta colección de integrais a 
totalidade da serie de culto que representou un antes e un despois no 
cómic franco-belga. Unha edición definitiva dirixida polos seus propios 
autores que permitirá aos lectores descubrir dun xeito inmellorable unha 
das obras mestras do xénero.

Cómic europeo ; Cómic fantástico ; Cómic de aventurasCOMIC SFA maz (1-
2) [azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Contrapaso : los hijos de los otros / Teresa 
Valero

Barcelona : Norma Editorial , 2021

Madrid 1956. León Lenoir, fillo dun comunista morto na Guerra Civil, e 
Emilio Sanz, militante falanxista, investigan crimes que chocan coa imaxe 
idílica que o ditador quere dar do país para a sección de sucesos de "La 
Capital". A súa temeraria necesidade de revelar a verdade tras un 
presunto suicidio levaraos a afrontar a represión da ditadura e a 
desentrañar unha escura trama na que participan algúns dos máis 
prestixiosos médicos do réxime.

Cómic europeo ; Cómic social e político ; Cómic de intriga e misterioCOMIC VAL con 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Thorgal : integral 6 / J. Van Hamme ; G. 
Rosinski

Barcelona : Norma , 2021

Hai un mundo no que realidade, fantasía, mitoloxía e ciencia ficción van 
da man. É o mundo do viquingo Thorgal Aegirsson, que se propuxo vivir 
en paz xunto á súa compañeira Aaricia. Pero o destino -ou as forzas que 
actúan no seu nome- encárganse de desbaratar unha e outra vez a 
tranquilidade desta personaxe, convertido en heroe moi á súa pesar.

Cómic europeo ; Cómic fantástico ; Cómic de aventurasCOMIC VAN tho (6-
7) [azul]



  

CÓMIC EUROPEO

La adopción / guion Zidrou ; dibujo y color, 
Arno Monin

Málaga : Saludarte , 2021

Cando Qinaya, unha orfa peruana de 4 anos, é adoptada por unha 
familia francesa, a vida de todos eles ponse patas para arriba. Os novos 
pais tratan de que esqueza o drama que viviu e supere o impacto 
emocional que lle causou. Rysette descobre a súa faceta de avoa 
consentidora e os amigos da parella axudan con agarimo a que a 
pequena se adapte á súa nova vida. Pero para Gabriel será moito máis 
complicado: terá que aprender a converterse en avó; el, que nunca se 
tomou o tempo para ser pai.

Cómic da vida cotiá ; Cómic europeoCOMIC ZID ado (1) 
[azul]

  

CÓMIC MANGA

La cantina de medianoche : [Tokyo 
stories] / Yaro Abe ; traducción, Alberto Sakai

Bilbao : Astiberri , 2019-

Esa pequena taberna non ten nome, o seu dono tampouco. Non 
obstante, no barrio de Shinjuku, todos os coñecen. Esa minúscula 
taberna no tiene nombre, su dueño tampoco. Sin embargo, en el barrio 
de Shinjuku, todo el mundo los conoce. Aberta dende as doce da noite 
até as sete da madrugada, acolle ós noctámbulos de Tokio: boxeadores, 
prostitutas, actores porno, policías e yakuzas acaban alí para tomar 
sake, caldo, ramen ou sopa de miso, según o que haxa na cociña.

Cómic manga ; Cómic da vida cotiá ; Cómic social e políticoCOMIC ABE can (4) 
[amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Spy x Family / Tatsuya Endo

Barcelona : Ivrea , 2020-

"Twilight" é un inigualable espía ao que lle encargan a misión de formar 
unha familia ficticia para infiltrarse nun prestixioso colexio e desbaratar 
os plans dun poderoso inimigo. Con todo, a filla resulta ser unha esper 
capaz de ler a mente, e a esposa unha asasina a soldo. Os tres deberán 
ocultar a súa verdadeira identidade ao resto mentres se enfrontan a 
desafíos que os poñerán a proba constantemente.

Cómic manga ; Cómic de intriga e misterio ; Cómic de aventurasCOMIC END spy 
(6/7) [amarelo]

  

CÓMIC MANGA

El puño de la estrella del norte = Hokuto no 
ken / Tetsuo Hara, Buronson ; [traducción de 
Marc Bernabé]

Barcelona : Planeta Cómic , D.L. 2019 -

Despois da Terceira Guerra Mundial, o mundo é un lugar desolado e 
hostil. A auga converteuse no recurso máis preciado, e a forza a 
habilidade máis necesaria, é por iso que os máis fortes dominan o 
mundo. Isto cambiará cando o home coñecido como "o puño da estrela 
do norte", herdeiro da arte marcial máis poderosa xamais coñecida, 
axuda aos indefensos colonos a conseguir unha vida máis digna.

Cómic de aventuras ; Cómic fantástico ; Cómic mangaCOMIC HAR puñ 
(9-11) [amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Aomanjû : el bosque mágico de 
Hoshigahara / Hisae Iwaoka

Colombres, Asturias : Milky Way Ediciones , 
2020-2021

No distrito 29 de Hoshigahara, hai un bosque que está rodeado por un 
vello muro con enreixado na entrada. Cóntase que alí habitan seres 
fantásticos, e por iso os nenos non se atreven a penetrarse. O certo é 
que no seu interior levántase un destartalado caserón de madeira, onde 
conviven os nenos Sôichi e Suzu, un galo que fala e odia aos humanos e 
tamén os gardiáns protectores da porta, entre outros espíritos. Por alí 
pasan outros personaxes sobrenaturais, cada un cos seus propios 
problemas que resolver

Cómic manga ; Cómic fantasticoCOMIC IWA aom 
(5) [amarelo]

  

CÓMIC MANGA

Links / [Natsuki Kizu ; traducción, Adrià 
Saborido Vert] 

Colombres (Principado de Asturias) : Milky 
Way , 2020

Sekiya, presentador de radio, e Shibata, que traballa na cafetería onde 
adoita ir; Kameda e Ogikawa, que se atopan nunha noite fría e súmase 
un gato; Akiha, que non puido esquecer o seu primeiro amor, e Yahiko, o 
seu amante; e Nakajo e Sado, que levan moito tempo xuntos, pero 
sempre discuten. Estas catro parellas terán que lidiar cos seus 
sentimentos máis profundos se queren que as súas relacións non 
descarrilen.

LGTBI+ ; Comic manga ; Cómic románticoCOMIC KIZ lin 
[amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Ping pong / Taiyô Matsumoto ; [traducción, 
Gabriel Álvarez Martínez]

Barcelona : ECC , 2016

A uns meses do gran torneo de institutos, os diferentes clubs de ping 
pong adéstranse e buscan algunha baza que lles permita poñer fin ao 
liderado imbatible do Instituto Kaiô. Dado o progresivo descenso de nivel 
que experimentou, o Instituto Tsujidô decide traer ao seu club a un 
arrogante xogador chino, Wenge Kong.

Cómic manga ; Cómic da vida cotiá ; Cómic de aventurasCOMIC MAT pin (1-
5) [amarelo]

  

CÓMIC MANGA

El polluelo dormido en la orilla del mar / 
Minaduki, Yuu ; [traducción, Ana María Caro]

[Guadalajara] : Nowevolution , 2021

Despois de perder aos seus pais e a súa irmá nun accidente de tráfico, 
Yuuichi queda ao coidado do seu sobriño orfo, Ayumu. Ambos 
trasládanse a unha cidade á beira do mar, coa intención de comezar 
unha nova vida. A primeira persoa que coñecen alí é Ryô, un cociñeiro 
que dirixe un negocio de comida caseira para levar. Yuuichi convértese 
no seu cliente habitual, xa que apenas sabe fritir un ovo, ademais de ser 
torpe e despistado en xeral. Todo o contrario ca o popular, guapo e 
resolutivo cociñeiro. Porén, Ryô, baixo esa fachada de perfección e 
autosuficiencia, esconde un pasado marcado polas feridas. Yuuichi, para 
axudalo, tentará achegarse a ese home solitario que no seu tempo libre 
adícase a mirar o mar. Mentres, na mesma praia, o pequeno Ayumu 
busca vidros mariños: cristais rotos, maltratados polas ondas ata 
converterse en tesouros brillantes.

LGTBI+ ; Cómic manga ; Cómic románticoCOMIC MIN pol 
[amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Dragon head / Minetaro Mochizuki ; 
[traducción, Marc Bernabé y Verònica Calafell]

Barcelona : Planeta Cómic , 2019-2020

Un tren repleto de estudantes descarrila nun túnel. Tres estudantes 
loitarán pola supervivencia e farán fronte aos seus medos e 
desconfianzas. Aos poucos, comprenderán que quizá ninguén vaia a 
buscarlles...

Cómic de terror ; Cómic mangaCOMIC MOC dra 
(4-5) [amarelo]

  

CÓMIC MANGA

Historias cortas de Nagabe : Amores 
insólitos / Nagabe ; [tradución, Gabriel 
Álvarez Martínez]

Barcelona : ECC Ediciones , 2020

Nagabe ofrécenos seis historias de amor entre nenos e criaturas non 
humanas. Unha recompilación de breves xemas nas que se constrúen 
relacións profundas e diversas.

Cómic manga ; Cómic fantásticoCOMIC NAG his 
[amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Ajin : semihumano / Gamon Sakurai ; 
[traducción, Marc Bernabé]

Barcelona : Norma Editorial , 2015-

A humanidade descubriu unha subraza dentro do xénero humano: os 
semihumanos, seres de aspecto humano pero incapaces de morrer e 
que aparecen moi de cando en vez entre a poboación. Dadas as súas 
características, os gobernos captúranos e realízanlles todo tipo de 
experimentos terribles tanto para estudalos como en beneficio da 
especie humana. Cando o novo protagonista descobre que é un deles, 
iníciase o seu pesadelo…

Cómic manga ; Cómic de ciencia ficción ; Cómic de aventurasCOMIC SAK aji (15) 
[amarelo]

  

CÓMIC MANGA

Usagi Yojimbo / creado, escrito e ilustrado por 
Stan Sakai ; introducción de Yuki Matsuzaki ; 
[traducción, Nacho Bentz] 

[Barcelona] : Planeta Cómic , 2020

Neste sensacional volume, Miyamoto Usagi forma equipo co seu amigo o 
inspector Ishida ao embarcarse nunha serie de épicos misterios tan 
enigmáticos que cuestionaraste cada detalle das probas que van 
xurdindo.

Cómic manga ; Cómic americano ; Cómic de aventurasCOMIC SAK usa 
(32-33) [amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Atelier of witch hat = El atelier de 
sombreros de mago / Kamome Shirahama ; 
[traducción, Verònica Calafell]

Colombres (Asturias) : Milky Way , 2018-

Coco sempre estivo fascinada pola maxia. Desafortunadamente, só os 
feiticeiros poden practicar esta arte e os agraciados son elixidos desde o 
nacemento. Un día, Qifrey, un mago, chega á aldea da nena. Ao espiala, 
Coco comprende a verdadeira natureza da maxia e lembra un libro e un 
tinteiro que lle mercou a un misterioso descoñecido cando era nena... 
Pero, na súa ignorancia, Coco comete un acto tráxico!

Cómic manga ; Cómic fantásticoCOMIC SHI ate (7) 
[amarelo]

  

CÓMIC MANGA

Historias de amor : Koimonogatari / Tagura 
Tohru ; [traducción, Marta E. Gallego] 

Barcelona : Norma Editorial , D.L. 2019-

Yuiji Hasegawa descobre por casualidade que Yamato Yoshinaga, un 
compañeiro de clase co que apenas tivera contacto antes, é gai, e dáse 
conta de quen é o obxecto do desexo non correspondido de Yamato. 
Despois de participar con el nun grupo de estudo, Yuiji dáse conta de 
que é un bo tipo e proponse facer que a súa vida sexa máis feliz, aínda 
que os seus intentos por logralo sexan algo rebuscados e bastante 
torpes.

Cómic manga ; Homosexualidade ; Cómic románticoCOMIC TOH his (2) 
[amarelo]


