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ALEIXANDRE, MARILAR. “A banda sen futuro”. 
Edicións Xerais. Colección Fóra de Xogo. 
 
Carlota tiene dieciséis años y va a iniciar el 
bachillerato en una ciudad nueva y sin mar a la que 
se trasladó la familia. Tuvo que rapar la cabeza 
para curar un eccema y desearía no empezar en 
esas condiciones en un centro en el que no conoce 
a nadie. Lee en el periódico una información sobre 
la muerte de Poch, líder del grupo de los años 
ochenta Derribos Arias, pega una foto de él en su 
habitación y lo convierte en el confidente de sus 
problemas y anhelos. Su diario, que compone el 
texto del libro, es el testimonio que nos transmite 

incluso sus diálogos. Son duros los comienzos en el instituto con su 
gorro, aunque pronto le aparece un valedor, Miguel, con el que ella 
desearía tener más relación, pero él se decide por la guapa Paulina.  

 
DHAL, ROALD. “Boy (relatos de infancia)”. Alfaguara 
Juvenil. 
 
Boy es el relato de la infancia de Roald Dahl. 
Momentos familiares maravillosos se mezclan con 
otros más tristes, y aventuras llenas de peligro siguen 
a otras desternillantes. La pérdida de su padre y su 
hermana, el gran complot de los ratones, las 
vacaciones en una remota isla, los castigos en el 
colegio y el paseo que casi le cuesta la nariz son sólo 
algunos de los inolvidables episodios de este libro lleno 

de aventuras. 
 

CISNEROS, SANDRA. “A casa de Mango Street”. 
Rinoceronte Editorial. 
 
A casa de Mango Street é una historia colectiva e 
metafórica formada por 44 contiños conectados entre 
si polo punto de vista da súa narradora e 
protagonista, unha nena que vive nun humilde barrio 
hispano de Chicago. Esperanza esperta á 
adolescencia sentindo que non pertence, ou non 
quere pertencer, ao mundo que a arrodea, e soña 
con poder ser a dona da súa vida e do seu futuro. 



A través dun estilo fugaz e directo, definido pola autora como 
“antipoético”, A casa de Mango Street, describe con breves pinceladas a 
situación socioeconómica da muller chicana nos Estados Unidos. 
Considerada xa un clásico da novela de aprendizaxe, expón temas coma 
a inmigración, a pobreza, o machismo, ou a desigualdade entre os sexos 
cun lirismo e unha proximidade que fan imposible que o lector non se 
sinta identificado cunha obra que descobre ata que punto os nosos 
medos e os nosos desexos son universais. 
 

LIENAS, GEMMA. “O diario vermello de Carlota” 
Editorial Galaxia. 
 
Velaquí unha novela que é algo máis ca iso. O diario 
personal de Carlota, unha adolescente que vive as 
súas primeiras experiencias sexuais. O primeiro coito, 
o coñecemento dos xenitais femininos e masculinos, 
o embarazo, os anticonceptivos... 
 
Un libro para que as rapazas se coñezan mellor, para 
que os rapaces saiban entender a sexualidade das 
mozas. 

 
 
MARTÍN, ANDREU E RIBERA JAUME. “O diario 
vermello de    Flanagan”. Editorial Galaxia. 

 
Animado pola súa amiga -e algo máis que amiga- 
Carlota,   Flanagan empeza a escribir un diario no 
que recolle as súas primeiras experiencias sexuais, 
as súas dúbidas e os seus descoñecementos neste 
ámbito. 

 
Porque falar de sexo é moi importante. Tna 
importante como saber o que pode representar 
manter unha vida sexual plena, satisfactoria e 
responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LIENAS, GEMMA. “O diario violeta de Carlota”. 
Editorial Galaxia. 
 
Un día, Carlota recibe da súa avoa a encomenda 
de observar o mundo cunhas lentes de cor violeta, 
é dicir, dende unha óptica feminista e igualitaria. 
Axiña vai entender, e nós con ela, que hai 
moitísima situacións do noso día a día que 
tomamos como normais cando, en realidade, son 
todo un exercicio de discriminación e inxustiza. 

 
ALEIXANDRE, MARILAR. “A expedición do 
Pacífico”. Editorial Xerais. Colección Fóra de Xogo. 
 
A expedición do Pacífico é unha novela de 
aventuras que conta as peripecias dunha nena de 
doce anos, Emilia, que se agacha como polisón 
nunha expedición científica que parte para explorar 
o Pacífico. A acción que se desenvolve no século 
XIX, non renuncia a estar escrita desde este fin de 
século. As ideas feministas, a polémica entre o 
darwinismo e o creacionismo a paixón polo 
coñecemento están nas páxinas desta excepcional 
novela. 

 
ANDERSON, LAURIE HALSE. “Frío” 
Editorial Roca Juvenil. 
 
Lia se repite constantemente que no debe 
comer. En su vida sólo hay sitio para contar las 
calorías, para hacer ejercicio cuando la han 
obligado a ingerir una cantidad de alimentos 
que ella considera demasiado. Siempre. Pero 
ahora su amiga Cassie, con quien llegó al 
terrible pacto de convertirse en la más delgada 
del instituto, ha muerto y la persigue en sus 
sueños, porque se la quiere llevar con ella, no 
quiere estar sola al otro lado. 
Lia tiene una oportunidad, puede coger la mano 
de aquellos que se la ofrecen: sus padres, su 

hermana pequeña, puede aceptar el consejo de los médicos, pero no 
será hasta que haya tocado fondo que pueda recobrar la ilusión por una 
vida que se le escapa de las manos. 
 



 
 

 ALFAYA, AN. “Illa soidade”. Edicións Xerais. 
Colección Fóra de Xogo. 

 
 Lucía, a piques de iniciar os estudos de 
xornalismo, vai rememorando nunha viaxe en 
tren a súa relación con Soa, unha esmoleira a 
quen coñeceu cando pretendía deter unha vaga 
de insolidariedade cos indixentes que se 
produce no seu barrio. Illa Soidade é unha 
novela iniciática que nos descobre unha vida 
marcada pola paixón e a soidade, con reflexións 
sobre a autonomía persoal e o respecto polo 
diferente. 
 

   
 HINTON, SUSAN E. “La ley de la calle” Editorial  
 Alfaguara. Serie Roja. 

 
A Rusty James le asaltan los duros recuerdos del 
pasado: peleas, malos tratos en el reformatorio, fiestas 
con anfetas y alcohol... y, sobre todo, el recuerdo de 
su ídolo: el Chico de la Moto. 
 
 
 
 
 
FERNÁNDEZ PAZ, AGUSTÍN. “Lúa do Senegal”. 
Edicións Xerais. 
 
Khoedi, unha nena de dez anos, ten que deixar a súa 
casa de Casamence, unha rexión ao sur do Senegal, 
para instalarse en Vigo, a cidade onde o seu pai xa 
leva varios anos emigrado. Na nova terra, a vida é 
dura para Khoedi: non coñece a ninguén e todo lle 
resulta diferente. Está en Europa, mais a súa cabeza 
e o seu corazón continúan en África. O único lazo 
entre a nova realidade e o mundo que deixou atrás é 
a Lúa que brilla no ceo polas noites, que serve, 

ademais, para marcar o paso do tempo. 
 
 
 
 
 



FARIAS, JUAN. “Os nenos numerados” Edicións 
Xerais. Colección fóra de Xogo. 
 
Os nenos numerados recolle a conmovedora historia 
dun fato de rapaces internados nos anos sesenta no 
reformatorio coruñés de Palavea. Pés Planos, logo 
chamado o Iluminado, –protagonista que é da novela– 
rouba unhas botas na zapatería de don Manuel e 
encérrano no reformatorio, un edificio rodeado por un 
muro de cristais cravados no cemento que brillan co sol 
da tarde. Pés Planos coñecerá na furgoneta que o 
levaba desde o xulgado á Casa Grande a Juan Acost, 
aquel rapaz de ollos quentes e fixos que choraba por 
calquera cousa, pero que terá pulo dabondo para 

intentar saltar o muro. A fame, o frío, os celadores, a loita diaria pola 
supervivencia nun ambiente hostil empuxan ós rapaces a tentar fuxir, pero moi 
poucos se atreven e case ningún o consegue. 
 

ELLIS, DEBORAH. “El pan de la guerra”. Editorial 
Edelvives. Colección Alandar. 
 
Parvana es una chica de once años que vive con 
su familia en Kabul, la capital de Afganistán, 
durante la época del gobierno talibán. Cuando su 
padre es detenido, su familia -sin recursos para 
poder vivir-, buscará una solución desesperada: 
Parvana, que por ser mujer tiene prohibido ganar 
dinero, deberá transformarse en un chico y 
trabajar. Primero, leyendo la correspondencia en el 
mercado a la gente que es analfabeta y, poco 
después, vendiendo también tabaco con otra chica 
"disfrazada". Mientras, su familia marcha a Mazar 
a casar a la hija mayor. Pero la ciudad, que estaba 
en manos de los rebeldes, es tomada por los 

talibanes, quedando atrapados allí. El padre de Parvana sale de la cárcel 
y ambos emprenden viaje para reunirse con ellas. 
 

 HINTON, SUSAN E. “Rebeldes” Editorial Alfaguara 
Juvenil.  
 
Unos adolescentes neoyorkinos se ven envueltos en 
una complicada aventura por la enemistad entre dos 
bandas. Tras una pelea, y sin ser culpables, Johnny y 
Ponyboy tienen que huir. Una novela adaptada al cine 
por Francis Ford Coppola. 
 
 



ALEIXANDRE, MARILAR. “Rúa carbón” Edicións 
Xerais. Colección Fóra de Xogo. 
 
Paula ten tres avoas, dúas en Donostia e a outra 
en Vigo. A punto de cumprir os dezasete anos, 
Maite, a súa nai, contaralle que Iñaki, o seu pai 
biolóxico, foi coma ela mesma, militante de ETA 
político-militar e morreu, antes que Paula 
nacera, cando colocaba un coche bomba. O 
desvelamento deste segredo e as vacacións que 
pasará en Euskadi na casa das avoas Edurne e 
Nekane provocarán na vida de Paula unha 
conmoción tremenda e un nó moi difícil de 
desennovelar.  

 
SCHMIDT, ERIC-EMMANUEL. “O señor Ibrahim e as 
flores do Corán”. Factoria K de Libros. 
 
Momo é un adolescente xudeu, desorientado e orfo 
de agarimo. Ibrahim é un tendeiro musulmán, de 
carácter reflexivo e pausado, cunha visión da vida 
marcada pola perspectiva e a experiencia dos anos. 
Dous habitantes solitarios da rúa Azul, no París dos 
anos 60, que traban unha entrañable amizade que 
trascende as súas respectivas crenzas. Un aporta 
vitalidade, o outro sabedoría... 
 

 
REIMÓNDEZ, MARÍA. “Usha” Edicións Xerais. 
Colección Merlín. 
 
Uxía, Usha para os seus amigos, escribe o relato 
da súa estancia en Devastana, unha vila do 
estado de Karnata, na India. A rapaza galega, 
que acompañaba a súa nai, membro dunha ONG, 
rememora a vida cotián da súa escola india. Alí 
amigou con Lakshmi e Deepak, aprendeu 
canarés, coñeceu novos costumes e lendas, 
enfrontouse con dificultades imprevistas e, sobre 
todo, cunha nova visión da vida, ata entón, 
descoñecida para ela. Usha aprendeu na India 

que alí o seu nome significa a primeira luz do mencer. Nunca o 
esquecerá. Usha, novela escrita por María Reimóndez e ilustrada por 
Ivñan Sende, é un portelo aberto para que os lectores galegos mozos 
poidan enchouparse da cultura e da visión da vida dunha comunidade 
popular da India. Unha novela emocionante que interroga e interesa ao 
lector sobre unha realidade cultural que a maior parte descoñece.  


