
 HEXHALL. CONDENA  (Rachel Hawkins)  Ed. 

Planeta 

Amor, acción, moito humor e 

moita maxia. Hex Hall non che 

presenta o típico mundo de con-

to de hadas nin moito menos; 

neste libro nada é o que parece; 

cada personaxe ten unha cara 

oculta ou un terrible segredo e 

nin sequera a nosa protagonista 

sálvase. 

Rachel Hawkins, a autora deste,  

crea un mundo onde che gustar-

ía vivir e un internado onde che 

gustaría estudar. Mesturou no 

libro o sobrenatural co amor e unhas grandes doses de 

RESURRECCIÓN- Leo Tobery (Xerais) 
 

Resurrección conta a his-
toria de Emma, que aos 
seus dezasete anos, viviu 
unha experiencia próxima 
á morte. Nela non viu 
túneles luminosos nin na-
da semellante: pola con-
tra, coñeceu un ser fasci-
nante, Ethan, con quen 
axiña sentiu unha co-
nexión especial, coma se 
por fin atopase a súa alma 
xemelga, o amor da súa 
vida… Pero, unha vez de 

volta á realidade, Ethan desaparece sen deixar 
rastro. ¿Era un anxo? ¿Unha ilusión? ¿Un soño?

  

   Xente Nova 

 Ademáis tamén recomendamos:  
 75 consejos para sobrevivir en el colegio (Mº Frisa) 

  Los diarios de Adán y Eva (Mark Twain) 

 La antigua Roma por cinco denarios al día  (M. 

Matyszak) 

 Piratas de ultramar (A. Joaniquet) 

 Querido diario (L. Arfin) 

  EL LIBRO DE LOS CHICOS. CÓMO SOR-
PRENDER A TUS 
AMIGOS (ANAYA) 

 
Cun estilo ameno e diverti-
do, aquí  ensínanche co-
usas útelis ou espectacula-
res, coas que podes pas-
mar aos demais, por exem-
plo: cómo librarte dun cro-
codilo, como xantar nun 
restaurante “pijo”, como 
quitar o hipo, cómo saber 
se alguén che está mentin-
do, cómo hipnotizar a un 
polo, como meter un ovo 
dentro dunha botella ou 
tamén, xa postos, como 
salvar ao mundo. 

 Pepa a Loba– Carlos Reigosa (Xerais) 

 

A bandoleira galega por antonomasia, é unha perso-
naxe situada entre a realidade e o mito do que se 
teñen máis datos incertos que veraces. 
 Nacida de nai solteira na Galicia do século XIX, a 
pobreza, o abandono e unha inxusta acusación de 
asasinato conseguiron que se lanzara ao monte. 
Acompañada polo  seu amado Daniel, iniciou unha 
serie de correrías que tiñan por obxecto principal  

asaltar camiños e roubar a 
caciques e cregos e  castigar 
aos fidalgos e señores da zo-
na. 
  Viviu  escapando da xustiza e 
correndo mil perigos, e nin 
sequera o desexo de criar ao 
seu fillo  logrou que deixase o  
mundo dos bandoleiros. 

 

     Biblioteca F. Martín Sarmiento 

 
 

 LECTURAS RECO-   

MENDADAS PARA      

  O VERÁN 

E tamén…. 

 
 La invención de Hugo (B. Selznick) 18757 

 Miguel Strogoff (J. Verne) 

 Pomelo y limón (B. Oro) 

 Diccionario ecológico (Mingote) 

 O espírito do cabaleiro (C. Funke) 

 Los extraordinarios secretos de April, May and 

June (R. Benway) 

 Simiocracia (Aleix Saló) 

 Wassermann: historia de un perro (Y. Kaniuk) 

 En llamas (S. Collins) 


