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“Hai amores tan fermosos que xustifi-

can todas as loucuras que fan come-

ter”    
    P

lutarco 



 

 

 

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. 

La repetición / Ivica Djikic 
N (BH) DJI rep  
Unha xélida noite de febreiro, a editora 
Dijana Lovri emprende unha viaxe desde 
Zagreb, ata o mosteiro de Rama-Scit, en 
Bosnia-Herzegovina. Alí agárdana cunha 
misteriosa petición os frades que traballa-
ron dous anos con ela nun libro sobre o mosteiro. Pero a neve 
bloquea as estradas e obriga a Dijana a deterse e pernoctar en 
Duvno, lugar de nacemento do seu mozo Marko Kelava, onde a aco-
lle a súa familia política…   Novela con trasfondo histórico.  

Ni tú Romeo ni yo Julieta / Sylvia Marx  
N (ES) MAR nit   
Un accidente moi heavy, unha chamada imprevista, un 
estrañísimo funeral e un concerto de rock poden 
cambiar a vida, Pero aviso, que ninguén se trabuque: 
nin el é Romeo, ni ela una fráxil Xulieta. Novela 
divertida, entretida e adictiva, onde nada é como o 
lector espera.        
 
Rebeldes / Amy Tintera        N (EU) TIN reb  
Tras voltar da morte como Reiniciados e ser 
entrenados como soldados implacables, Wren e 
Callum escapan finalmente do control que os 
manipulaba. Baixo o goberno dun líder sanguinario, 
todos os soldados que coma eles chegaron alí 
buscando acubillo, serán usados para satisfacer 
plans máis crueis. Wren tenrá entón que decidir a 
quen crer e a quen prestar o seu apoio, mentres 
Callum seguirá sen dubidar o que o seu corazón lle dicte. 

 
Somos uno (Crossfire V) / Slivia Day  
N (EU) DAY cro-5  
Namorarse completamente del foi o máis sinxelo 
que lle sucedeu nunca. Casar con el foi un soño 
feito realidade. Seguir casada con él é a loita da 
súa vida. Comprometerse a amar foi só o 
principio. Loitar polo seu amor faráos libres… ou 
separaráos para sempre. Unha historia de alta 
voltaxe que non deixa indiferente. 

 
Dos chicos besándose / David Levithan 
N (EU) LEV do  
Harry e Craig, de 17 anos, están a piques de 
embarcarse no bico máis longo da Historia. Non 
só queren rachar o récord mundial, senón que 
tamén buscan espertar conciencia na sociedade.  
Rodeados de cámaras e dunha multitude, que os 
apoia tanto coma os repudia, Harry e Craig 
logran chegar ás vidas doutros mozos que  se 
atopan lidiando coa súa sexualidade.  Unha novela para reflexionar. 

Un verano en la Provenza / Olivia Ardey                    
N(ES) ARD ver 
Logo de recibir o premio máis prestixioso da 
Asociación de Xornalistas de Francia, a vida de 
Monique derrúbase por  mor dunhas fotos com-
prometidas. Incapaz de enfrontarse ao acoso 
mediático, abandona París para refuxiarse na 
Provenza. Alí revivirá os seus días de adoles-
cente tímida, sempre  á sombra da súa curmá 
Giselle, volverá coincidir con Paul, o home que 
lle deu o seu primeiro bico e descubrirá a orixe secreta da tía que as 
acollía durante aqueles veráns de infancia.  

As horas roubadas / María Solar 
N (ES-gal) SOL hor  
Ambientada na confusa España de 1979, dous 
anos antes de aprobarse a lei do divorcio, dúas 
familias vense arrastradas por un vello secreto 
e pola necesidade de cambiar as súas vidas. 
Persoas que dominan ou que son dominadas, 
rutinas que matan o amor, infidelidades que ven 
a luz, adolescentes que descobren o sexo e a 
traizón… Unha novela coral que demostra que non 
hai idade para o amor. 

Bienvenidos al hostal de la felicidad /  
Debbie Macomber               N (EU) MAC bie  
Jo Marie canaliza as súas esperanzas e enerxías 
en xestionar un hostal. Xa está completamente 
instalada en Cedar Cove e, pouco a pouco, as 
fodas heridas que traía ao chegar van sanando. 
Pero recibirá unha nova demoledora que ameaza con destruir a paz 
que tiña acadado no pobo.  

Si te vieras con mis ojos / Carlos Franz 
N (CL) FRA sit  
O mozo Charles Darwin e o pintor viaxeiro Jo-
hann M. Rugendas cruzan os seus camiños a 
mediados do s. XIX en Chile. Distintos en todo 
pero enamorados da mesma muller casada, 
entablarán un combate que os levará a través 
dunha natureza agreste ata as alturas dos 
Andes e os precipitará a un abismo.  

Información útil 

Recomendámosche... 


