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Co teu carné poderás levar prestados, co-

mo máximo, 11 documentos: 

 5 libros durante 21días, que poderás 

renovar por outro período igual. 

 3 películas e 3 cedés durante 7 

días, que poderás renovar por outro 

período igual. 

 

Presencialmente na biblioteca  

 Por teléfono:  

988788392 /988788386  

 Por internet: 

http://rbgalicia.xunta.es/ourense/ 

Sally Heathcote: Sufragista / Mary M. Talbot, Kate 
Charlesworth, Bryan Talbot    
COM(EUR) TAL sal  
A protagonista é unha traballadora 
doméstica ao servizo de Emmeline 
Pankhurst, unha das fundadoras do 
movemento sufraxista. A proximidade a 
esa contorna comprometida e militante irá 
concienciando á moza na causa, que 
reclama o dereito ao voto para as 
mulleres.  
 
36-39 malos tiempos / Carlos 
Giménez      COM(ES) GIM tre  
Unha crónica da Guerra Civil sen 
heroes, xenerais, caudillos nin políticos.  
Esta é a historia da vida cotiá das 
pobres xentes que nas ciudades e os 
campos de España sufrían o medo á 
morte ao amencer, a falla de alimentos, 
menciñas e roupa.  
 
La enciclopedia de la tierra temprana  
/ Isabel Greenberg  COM(EUR) GRE enc  
Unha obra que contén multitude de 
historias, grandes e pequenas, sobre 
deuses e monstros, reis tolos, anciás e 
bruxas sabias, chamáns, homes medicina, 
familias polares, irmáns e irmás, e sobre os 
conflictos que se xeran entre eles, o 
misterio, a mala ciencia, a peor xeografía e, 
por suposto, o amor verdadeiro. 
 
Entre las sombras /Arnaud Boutle 
COM(EUR) BOU ent  
Unha reviravolta ao tema do mundo 
postapocalíptico, escenificado a través 
do último supervivinte, quen se atopa 
rodeado de silencio e soidade. As 
frenéticas rúas de Nova Iorque, son o 
escenario dunha obra evocadora e 
intimista,  chea de melancolía e de vida 
ao mesmo tempo.  

Batman año uno / Frank Miller ; David 
Mazzucchelli                  
COM(S) BAT año 
As orixes do mito de Batman recreados 
desde unha perspectiva contemporánea. 
Narra dúas historias simultáneas que se 
entrecruzan: por una banda, cómo Bruce 
Wayne adopta a personalidade de Batman 
y dá os seus primeros pasos como home-
morcego, e por outra a chegada do tenien-
te James Gordon á corrupta policía de 
Gotham City para facerse un lugar na 
cidade.  
 
La bella muerte: El Alcaudón / Kelly 
Sue Deconnick; Emma Ríos; Jordie 
Bellaire  
COM(EU) DEC bel    
Western de aspecto clásico, pero distor-
sionado e convertirdo nalgo totalmente 
novo, onde o inesperado pasa a ser habi-
tual. No fondo, presenta unha historia 
sobre asumir responsabilidades e xestio-
nar legados, cunhas repercusións que 
trascenden o particular e teñen un alcance metafísico e universal.   
 
Fresa y chocolate / Aurélia Aurita 
COM(EUR) AUR fre  
Ambientado no Xapón, a autora describe en 
clave autobiográfica e con todo luxo de de-
talles as súas aventuras amorosas e as 
súas experiencias eróticas co debuxante de 
cómics francés Frédéric Boilet.   
 
Confesiones a Alá / Marie Avril ; Eddy 
Simon                       
COM(EUR) AVR con  
Jbara, é unha moza dunha aldea do interior 
de Marrocos que vive unha vida miserable e 
sin futuro. Deixa que os homes se aprovei-
ten dela para conseguir caprichos triviais, 
ata que queda embarazada e é repudiada 
pola súa familia. Buscará entón o seu lugar 
nun mundo hostil para unha muller soa co-
ma ela, contando unicamente coa súa deter-
minación e a súa fe en Alá.  

 

Información útil 

Cómo renovar? 


