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A PARTIR DOS 12 ANOS

A PARTIR DOS 14 ANOS

Tes ata as dez

Francisco 
Castro

 Galaxia

Antonio ten que 
resolver un 
problema a 
petición  do seu 
pai morto

A PARTIR DOS 16ANOS

Almas grises

Philipphe Claudel

Edit.  Salamandra

A novela sitúanos 
en 1917 nunha 
pequena vila de 
Francia, onde 
aparece o corpo 
sen vida dunha 
rapaza

Todo o tempo do 
mundo

David Pérez

Xerais

Fala dunha nena urbanita 
de case 12 anos e dun vello 
courelá, seu avó, de case 
oitenta.

Un monstruo vén a 
verme

Patrick Ness

Factoría de libros

Conor ten que 
asumir a as 
dificultades que 
vive, cando recibe a 
visita dun monstruo 
que lle vai contar  
tres historias.

Las chicas son 
guerreras

Irene Civico

Montena

Neste libro encontrás 
as historias de 25 
mulleres rebeldes que 
cambiaron o mundo

Tania Val de Lumbre

María Parr

Ed. Nórdica

Tania ten o cabelo 
vermello e os rizos dun 
león. Apelídase Val de 
Lumbre como o lugar no 
 que vive, un pequeno e 
remoto val. 

Xa non estou aquí

 Iria Misa

Xerais

Ánxela repite 1º de 
Bachar.elato. A súa 
vida sofre un cambio 
rotundo , a comezo 
de curso, meses 
antes da súa  
desaparición.

Kallocaína

Karin Boye

Novela de 
ciencia ficción. 
Eran tempos de 
totalitarismo, na 
Segunda 
Guerra Mundial

Valkiria

David Lozano

Edic. SM

Unha mensaxe no 
móbil, un remitente 
descoñecido, unha  
ameaza, un vídeo 
comprometedor ….

Timantti

 Rebeca Stong

Ed. Montena

Filla de dous espías,
Timantti encóntrase 
inesperadamente cun 
novo destino: un  
orfanato para nenos 
ricos en Australia

Huye sin mirar atrás

Luis Leante

Edebé

 O seu protagonista é 
Enrique, un rapaz 
problemático fillo dun 
policía que morreu  
en acto de servizo

Le llamé corbata

Milena Michiko

 Dous descoñecidos: un  
mozo xaponés e un home 
moito maior.
Día tras día van contándose 
as súas vidas.. Ambos son 
marxinados que non 
soportan a presión da  
sociedade.
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