febreiro – maio 2019
El nombre del viento, de Patrick Rothfuss
Nunha pousada en terra de ninguén, un home disponse a relatar, por
primeira vez, a auténtica historia da súa vida. Unha historia que únicamente
el coñece e que quedou diluída tras os rumores, as conxecturas e os contos
de taberna que o converteron nun personaxe lendario a quen todos daban
xa por morto: Kvothe, músico, esmoleiro, ladrón, estudante, mago, heroe e
asasino. Agora vai revelar a verdade sobre si mesmo.

Entrega: 15 febreiro

Comentario: 15 marzo

Voces, de Ursula K. Le Guin
Ansul foi unha vez unha pacífica cidade chea de bibliotecas, escolas e
templos. Pero diso hai moito, antes da chegada dos aldos. Os aldos cren
que os demos se agochan nas palabras, e por iso prohibiron a lectura e a
escritura, actos que agora son castigados coa morte. Os poucos libros que
sobreviviron permanecen escondidos e ao coidado do Maestre, maltreito
tras anos de tortura, e da moza Memer.

Entrega: 15 marzo

Comentario: 26 abril

Kentukis, de Samantha Schweblin
Varios personaxes de distintos continentes, con idade e condición social
moi diversa, entran en contacto grazas a unha mascota de última
tecnoloxía. Trátase dos kentukis, uns bonecos que baixo a inofensiva e
amigable apariencia dun peluche permiten o acceso remoto á intimidade
dos demais.

Entrega: 26 abril

Comentario: 10 maio

La sangre de los Elfos, de Andrzej Sapkowski
"En verdade dígovos que se achega o tempo da espada e o machado, a
época da tormenta salvaxe. Achégase o Tempo do Inverno Branco e da Luz
Branca. O Tempo da Tolemia e o Tempo do Odio, o Tempo do Fin. O mundo
morrerá entre a escarcha e resucitará de novo xunto co novo sol.
Resucitará de entre o Antigo Sangue, de Hen Ichaer, da semente
sementada. Da semente que non xermina senón que estala en chamas. Así
será! Contemplade os sinais! Que sinais serán? Vou decirvolo: primeiro
derramarase sobre a terra o sangue dos Aen Seidhe, o Sangue dos Elfos...

Entrega: 10 maio

Comentario: 31 maio

A programación poderá variar en función da dispoñibilidade dos títulos pertencentes a outras bibliotecas.

