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“O misterio é o elemento clave en 

toda obra de arte” 

Luis Buñuel 



 

 

 

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 perío-

do igual. 

Presencialmente na biblioteca  

Por teléfono:  

988788392 /988788386  

Por internet: 

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

Cosecha roja / Samuel Dashiell 
Hammet                 L.B. ------- 92  
O director de varios xornais en 
Personville, unha cidade mineira do 
estado de Montana, e fillo do 
magnate fundador da localidade, 
contacta cun detective privado; sen 
embargo, cuando éste chega á 
cidade, o xornalista é asasinado. 
Durante a investigación do crime 
averigua que catro matóns, coa complicidade do 
magnate, dominan o lugar.  
 
Adiós, muñeca / Raymond 
Chandler                 
 N (EU) CHA adi     
O detective Philip Marlowe  ten o 
encargo de encontrar a Velma, 
unha antiga bailarina dun club 
nocturno, e ao seu amigo Moose, 
que acaba de saír do cárcere. 
Marlowe  acabará involucrado en 
situacións perigosas, rodeado de persoaxes 
escuras e de dubidosa honestidade. 
 
El silencio de los corderos / Thomas Harris     
N (EU) HAR sil 
A alumna da escola do FBI Clarice 
Starling, é convocada polo xefe da 
o r g a n i z a c i ó n ,  J a c k 
Crawford,   para investigar o caso 
dun asasino en serie de mulleres 
alcumado Buffalo Bill. Crawford 
ordeana  entón a Starling  
entrevistar a un psicópata para 
obter información: o Dr. Hannibal 
Lecter, un psiquiatra forense 
acusado de canibalismo, recluido no manicomio de 
Baltimore. 
 

¿Dónde están los niños?  /  Ma-
ry H. Clark       N (EU) CLA don 
Nancy Harmon é acusada inxusta-
mente do asasinato dos seus 
dous fillos, pero o fiscal debe reti-
rar os cargos trala desaparición 
da única testemuña. O pesadelo 
vólvese aterrador cando o marido 
de Nancy se suicida e ela, destrozada,  marcha a 
Cape Cod. Anos despois, Nancy recompón a súa 
vida e a historia repítese de novo...  
 
La princesa de hielo / Camilla 
Läckberg             N (SU) LAC pri  
Erica, unha escritora moi nova, 
volve ao seu pobo natal trala mor-
te dos seus país. Non pode nin 
imaxinar que se verá atrapada na 
truculenta historia dun crime cos 
seus amigos da infancia como pro-
tagonistas.  
 
Huye rápido, vete lejos / Fred 
Vargas          N (FR) VAR huy  
Joss é un vello mariñeiro bretón 
que gaña a vida  recuperando un 
oficio parcialmente olvidado: o de 
pregoeiro.  Desde hai algún tem-
po, recibe estrañas misivas cun 
significado non demasiado claro 
pero que evidencian o alto nivel 
cultural do seu autor.  
 
Neurópata /  R. Scott Bakker  
N (CA) BAK neu  
Tom Bible, psicólogo e profe-
sor, é un fracasado na meiran-
de parte dos aspectos da súa 
vida . Todo mudará cando 
unha noite un antigo amigo lle 
confesa que traballa nun 
proxecto gubernamental orien-
tado á neuromanipulación.  

Información útil 

Cómo renovar? 


