
JOSÉ L. CHECA CREMADES 
El Libro Antiguo 
 
Con este libro poderás entrar de 
cheo no mundo secreto dos libros 
impresos en séculos pasados sen 
necesidade de ter o carné dunha 
asociación bibliófila nin ser 
especialista na materia. 
Nas súas páxinas atoparás infor-
mación sobre cuestións relacio-
nadas coa publicación de libros 
entre os séculos XV e XIX. 

 
SVEND DAHL 
Historia del libro 
 
Svend Dahl (1887-1963) foi 
director da Biblioteca Real de 
Copenhague. Nesta obra 
invítanos a coñecer o mundo 
dos libros desde a Antigüidade 
ata o século XX e descubrir os 
procedementos de reproduc-
ción, as técnicas e materiais da 
escritura e a encuadernación, 
a ilustración e a ornamen-
tación, etc. 
 
 
PARA SABER QUE LER,... 
 

EQUIPO PEONZA 
Cien libros para un 
siglo 
 
Neste libro podes atopar 
as cen obras de litera-
tura infantil e xuvenil 
máis representativas do 
século XX segundo pro-
fesionais de recoñecido 
prestixio. 
 

 
HAROLD BLOOM 
Cómo leer y por qué 
 
Unha selección de poemas, contos, 
obras teatrais, novelas e citas dos 
escritores e escritoras máis ad-
mirados por Bloom, que ilustran as 
razóns que nos impulsan a ler polo 
simple pracer de facelo e nos 
invitan a limpar a mente de tópicos. 
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CARMEN GÓMEZ OJEA 
El diccionario de Carola 
Nila non é feliz, é unha rapaza 
solitaria que vive inmersa na 
inestabilidade emocional. Un día 
merca un diccionario de latín de 
segunda man. O libro pertencera a 
unha tal carola Biga, quen dez anos 
antes de que nacese Nila, escribira 
o seu nome e unha data. A partires 
dese momento, a rapaza obsesionase por coñecer á 
antiga propietaria dese libro cargado de anotacións. 
 
JORDI SIERRA I FABRA 
Donde el viento da la vuelta 
 
Esta é a historia dun neno e do 
libro que le. Unha historia que 
sería normal, cun libro máxico e 
un neno de 12 anos, se non fose 
porque Nino é guerrilleiro, leva 
unha metralladora case tan 
grande coma el e pelexa pola 
supervivencia na selva guate-
malteca. 
 

MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 
Anxos en tempos de chuvia 
 
Unha rapaza e tres rapaces 
morren na madrugada dun sábado 
nun accidente de automóbil. 
Moncho, irmán da rapaza falecida, 
non quere acepta-las explicacións 
oficiais. Mentres intenta demostrar 
a inocencia da súa irmá, atopa un 
diario que descoñecía e que vai 

se-la peza que precisaba na súa investigación. 
 
JOAN MANUEL GISBERT 
El último enigma 
Flandes, 1564. Unha escura 
ameaza cérnese sobre a 
Irmandade do Enigma de Salomón. 
La lectura dun texto secreto 
arrastrou á loucura á meirande 
parte dos seus membros. Un deles, 
Bartolomé Loos, tratará de 
desenmascarar esta conspiración.  
 
 

E ADEMAIS... 

� JOSÉ LUIS VELASCO: El manuscrito godo 
� MICHAEL ENDE: La historia interminable 
� PACO CLIMENT: El aprendiz de Stanley 
� JUAN FARIAS: Un cesto lleno de palabras 
� LUIS GARCÍA MONTERO: La mudanza de Adán 
 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 

La sombra del viento 
 
Nun amencer de 1945, un rapaz é 
conducido polo seu pai a un 
misterioso lugar oculto na cidade 
vella en Barcelona: O Cemiterio dos 
Libros Esquecidos. Alí, Daniel atopa 
un libro maldito que cambia o 
rumbo da súa vida e o arrastra a un 
labirinto de intrigas e segredos 
enterrados na cidade 
 
 

MATILDE ASENSI 
El último Catón 
 
A irmá Ottavia Salina, paleógrafa de 
prestixio internacional, recibe o 
encargo de descifrar os estraños 
tatuaxes aparecidos no cadáver dun 
etíope: sete letras gregas e sete 
cruces. Acompañada por un 

arqueólogo de Alexandría e un capitán da Garda Suiza 
vaticana vivirá unha aventura chea de enigmas para 
descubrir quen é o Último Catón. 
 
 
FERNANDO BÁEZ 
Historia universal de la 
destrucción de los libros 
En tódalas épocas o libro, como 
fonte de saber, tivo que loitar contra 
a intransixencia e a barbarie. Este 
libro nos leva a percorrer  un 
camiño de destrucción que vai 
desde as táboas sumerias ó 
recente saqueo das bibliotecas de Bagdad, pasando 
pola lexendaria biblioteca de Alexandría, os grandes 
clásicos gregos desaparecidos,... ata a censura de 
libros de autores como D.H. Lawrence, Joyce o Rushdie 
por motivos sexuais, relixiosos, etc.  
 
 

JUAN ARIAS 
La Biblia y sus secretos 
 
A Biblia é o único libro declarado 
Patrimonio da Humanidade. Por iso 
tamén se lle chama “o Libro”, sen 
máis. Agora podes entrar nel e facer 
“unha viaxe sen censuras ó libro 
máis vendido do mundo”. 

 
E ADEMAIS... 

� PAUL  AUSTER: El libro de las ilusiones 
� ARTURO PÉREZ REVERTE: El club Dumas 
� UMBERTO ECO: El nombre de la rosa 
 


