
LECTURAS

RECOMENDADAS

para as

VACACIÓNS

     Lo más de la historia de aquí  
aproxímanos -de forma sintética, amena e 
rigorosa- ao noso pasado dende o humor.

   A aventura de 

Mortadelo e Filemón 

c o m e z a  c a n d o  o  

r e s p o n s a b l e  d e  

economía do goberno 

quere dispor de diñeiro 

para gastos varios e 

descobre, arrepiado, 

que alguén roubou os 

fondos da tesouraría 

do Partido Papilar.

     “O científico que 

derrotou a Hitler e outros 

ensaios sobre Historia da 

Ciencia” é un magnífico 

libro que combina o rigor 

científico e historiográfico 

cun estilo narrativo que 

atrapa, desde a primeira, 

páxina ao lector.

     Unha aventura 

trepidante que atrapa 

no centro do furacán 

da súa propia historia 

a Livia, Loberia e 

Dunia. Elas, chegan a 

Lucus August i ,  a  

actual Lugo, para 

levar a cabo unha 

perigosa misión. 

     As catro pezas 

incluídas en CUATRO (A 

transferencia, O iniciado, 

O fillo, O traidor e tres 

escenas adicionais) darán 

aos lectores da serie  

Diverxente, a mirada do 

popular Tobías sobre 

distintos momentos únicos 

na épica triloxía.



     Catro amigos e unha gran viaxe. Este era o plan de Leo ao rematar os 

estudos universitarios. En cambio, todo se esborralla uns meses antes de 

partir, cando os seus colegas se botan atrás e Leo debe afrontar unha 

decisión transcendental: desistir dela tamén ou marchar soa.

     Do autor de “Ollos de auga”, unha 

apaixonante novela de intriga que 

mergulla o lector no mundo da Galicia 

mariñeira, desde os areais das Rías 

Baixas á paisaxe urbana e as 

tabernas da cidade de Vigo. A novela 

parte dun descubrimento 

estarrecedor.

     A tenente Sigrid Frisch 

devece polos cómics. Leos na 

comisaría de policía. Xusto 

cando está a ler o clásico que 

conta como gañou Alemaña a 

II Guerra Mundial, recibe o 

aviso de que uns cativos 

veñen de atopar un cadáver.

     A historia non é un bo 
argumento para discutir 
sobre o presente. Iso é o 
que este libro trata de 
demostrar  revisando os 
mitos que compoñen a 
historia popular de 
España: canto hai de 
ficción e canto de verdade.

     Mal de linguas 

constitúe unha 

denuncia dos 

prexuízos que 

ameazan a 

complexidade 

lingüística do noso 

mundo. 

     O Piloto, o último 

guerrilleiro, convértese  

en mito por ser o 

derradeiro dos 

guerrilleiros da Guerra 

Civil morto en combate. 

Produciuse en 

Chantada en 1965. Aquí 

podemos ler unha 

biografía novelada.
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