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Florence Green vive nun minúsculo 
pobo costero de Suffolk que en 1959 
está literalmente apartado do mundo. 
Florence decide abrir unha pequena 
librería, que será a primeira do pobo. 
Pero pronto toparase coa resistencia 
muda das forzas vivas do pobo. 
Delicada aventura traxicómica, unha 
obra maestra da entomoloxía libreira. 
 

 

Asuntos pendentes é unha producción 
do poeta galego Juan Carballo e do 
músico valenciano Manolo Tarancón. 
Unha obra íntima, na que levantan 
unha ponte para entenderse nun 
universo de poemas musicados e 
cancións.  

 

 

Científicas, actrices ou activistas, estas 

mulleres son valerosas, atrevidas, 

decididas e loitaron por conseguir os 

seus sonos e salir adiante nos seus 

respectivos periodos históricos.  

Valerosas foi publicado on line na 

páxina do importante xornal francés 

 Le Monde. Valerosas leva 200.000 

exemplares en Francia.  



 

Nerea ten a vida organizada. Pode 
considerarse unha muller con éxito 
dentro do estándar que marca a 
sociedade: é funcionaria, ten unha filla 
e un fillo, casada e con casa propia. 
No entanto, un luns recibe un 
diagnóstico de cancro de mama que o 
cambia todo. Vai morrer e ten apenas 
dous meses por diante e mil cousas 
pendentes por facer, que non poden 
ficar sen resolver. "Luns " , gañadora 
do Premio Torrente Ballester de novela 
en 2016, está escrita cunha técnica 
arriscada, valente e innovadora, que 
prescinde de adobíos e consegue 
conmover, logrando facer partícipe a 
quen a le das circunstancias que 
acontecen no día a día de Nerea. 

 

No escenario maxestuoso da Ribeira 
Sacra, Álvaro sufre un acidente que 
acabará coa su vida. Cuando Manuel, 
o seu marido, chega a Galicia para 
reconecer o cadáver, descubre que a 
investigación sobre o caso pechouse 
con demasiada rapidez.  

 

Unha novela locamente divertida sobre 
unha familia normal que vive nun 
psiquiátrico. É normal crecer entre 
centos de locos? Para o protagonista 
desta novela, o fillo do director dun 
hospital psiquiátrico de nenos e 
adolescentes...  

 

Mónica e Ramón coñécense por azar, 
nun local nocturno, no que ningún dos 
dous pinta gran cousa. As veces, as 
historias comienzan así... 



 

A Europa turbulenta dos años trinta e 
coarenta do século XX é o esceario 
das andanzas de Lorenzo Falcó, ex 
contrabandista de armas, espía sen 
escrúpulos, axente dos servizos de 
intelixencia. .. 

 

Fai cinco años que Rose morreu nun 
atentado terrorista islámico no centro 
de Londres, en Trafalgar Square. O 
seu hermano Jamie, de dez años, 
segue sen poder chorar por ilo, aínda 
que debería facelo porque toda a súa 
familla o fixo.   

 

Patria conta a historia de dúas familias 
que viven nun pobo a pouca distancia 
de San Sebastián, familias nun 
principio unidas por unha estreita 
amizade, pero pronto enemistadas por 
razóns políticas, e víctimas dunha 
mutua e creciente animadversión 
alimentada polas madres, eixos 
centrais da narración. 

  

 

Unha familia normal, de clase media, 
que quebra pola crise; unha nai que o 
graba todo en vídeo porque solo así é 
capaz de creer o que lle está 
sucediendo. Unha filla que para dar o 
paso do instituto á universidade 
precisa dunha bolsa de estudos. 
Unha sisi que alterna estudios, bolsa e 
traballo para sobrevivir. Un pai que 
aparece ao final para facer pedazos o 
puzzle. Unha maneira de contalo: 
«hiriente, impactante, abrupta, 
incorrecta».  



 

 Alguén explicou, unha vez, que 
envellecer viña sendo o mesmo que 
escalar unha gran montaña durante 
toda unha vida. A medida que se 
ascende faise máis lento e traballoso o 
camiño, pero, en troques, a mirada 
vólvese libre e a vista que ante nós se 
ofrece resulta dunha amplitude 
totalmente descoñecida, serena... máis 
reconfortante.  

 

Aldara, a recente ministra do goberno 
de esquerdas, regresa a súa vila natal 
para asistir a un enterro dun dos seus 
seres queridos. Durante a súa 
precipitada viaxe, rememora o que 
sucedeu alí hai trinta anos, coincidindo 
co inicio da súa adolescencia. Foi o 
encontro coa figura de don Manuel -o 
primeiro amor da súa nai- e os 
conflitos co seu pai, motivados pola 
súa amizade con este escritor 
condenado á soidade e vixilado polos 
seguidores do réxime, os 
acontecementos decisivos que levarán 
a Aldara a perder definitivamente a 
inocencia e a descubrir que non hai 
razóns para ter medo de encarar a 
vida sempre que salvemos os ideais.  

 

En medio dunha paisaxe fermoso e 
desolador, a morte do avó reúne a 
todos os membros dunha familia. 
Xunto ao pantano que anegou o seu 
fogar fai casi medio século e onde 
reposarán para siempre as cinzas de 
Domingo, cada un reflexiona en 
silencio sobre a súa relación con il e 
cos demáis, y sobre cómo o desterro 
marcou a existencia de todos eles. 

 



 

Un día de setembro de 1927, Nalo 
entrou a traballar no palacio azul dos 
inxenieiros belgas como aprendiz de 
xardineiro. As primaveiras e as 
revolucións chegaron ao palacio antes 
que a ningún outro lugar e iniciaron ao 
joven na amizade e no amor, na 
comprensión na análise.  

 

Vigo. Setembro de 1972. Paula acaba 
de atravesar unha cidade tomada pola 
policía franquista e colapsada pola 
folga. Na súa casa, no alto do edificio 
de Gran Vía nº 2, agárdaa unha 
revelación. Ten quince anos e acaba 
de decatarse de que non coñece a súa 
nai, a herdeira dunha influente estirpe 
de empresarios alemáns asentados no 
porto vigués a finais da I Guerra 
Mundial. O que ela descobre esa tarde 
é o primeiro segredo dunha rede de 
mentiras e silencios que, xa no 
presente, se verá obrigada a destecer 
para o seu fillo. Nese relato achará as 
claves de quen é a súa familia. Un 
colar de rubís, unha carta sen 
resposta, un país bombardeado, trens 
que parten cara ao frío e, sobre todo e 
contra todo, o amor prohibido que 
unirá de por vida o seu tío Álvaro co 
inquietante Bruno. Cabalos e lobos, a 
primeira e magnífica novela do 
xornalista Fran P. Lorenzo, é o retrato 
íntimo da historia dun século marcado 
pola guerra, o totalitarismo e a 
barbarie. Unha fotografía, con Vigo ao 
fondo, do combate individual que os 
seus protagonistas libran por aquilo 
que desexan, nese preciso lugar en 
que a cidade se funde cos seus soños. 



 

Despierta Nueva York, unha mañana 
de otoño e como cada día o detective 
de homicidios, Aden Kerr, esconde os 
seus demonios personais atravesando 
Central Park á carreira. De repente 
descubre o corpo dunha fermosa 
xoven asasinada e colocada de forma 
siniestra. Impactante novela de 
suspense, adictiva dende as súas 
primeiras páxinas, de lectura áxil, 
personaxes contundentes e unha 
trama que sorprenderá. 

 

Traducido a máis dunha ducia de 
linguas e relacionado pola crítica 
europea con Rabelais, Kafka e Borges, 
Monzó é un cuentista portentoso. 
Agora decidiu revisar e reunir nun so 
volumen todos os seus contos 
publicados, algúns deles inéditos en 
castelán. Son oitenta e seis prodixios 
de concisión, agudeza, humor negro, 
desesperanza e lucidez. Unha gozosa 
leción da mellor literatura. 

 

Un libro que «explora as marxes da 
linguaxe e os lindeiros da significación, 
contendo a experiencia do frío e o 
silencio da tundra, trasunto da Serra 
do Candán». 



 

A Terra Chá, Vigo, Corcubión e Lugo, 
toda a Galicia máxica recollida neste 
rexistro de moradores. Trasnos, 
ananos, valuros, serpes, fadas e 
tardos conviven nesta cidade de vidro 
con Francesco Petrarca, Méndez 
Ferrín, Guido Calvanti, o pintor Lugrís, 
Álvarez Blázquez ou o poeta Manuel 
María. Seguindo a tradición literaria do 
noso país, o autor continúa o facer 
narrativo do Castelao dos cincuenta 
homes e o Cunqueiro dos outros 
feirantes. 

 

Unha noite de otoño, Fredrik Welin "o 
protagonista da exitosa novela Zapatos 
italianos” desperta cando un incendio 
arrasa a súa casa. 

 

O 24 de decembro de 1951 Paul 
Dingle desapareceu no porto de 
Tánger sen que se chegara a saber 
que foi dil. 

 


