BIBLIOTECA CENTRAL RIALEDA
abril – xuño 2019

A

No voy a pedirle a nadie que me crea, de J. P. Villalobos
Todo empeza cun primo que xa de mozo apuntaba maneiras de estafador, e que agora mete
ao protagonista nunha lea monumental: un «negocio de alto nivel» que converte a súa
estancia na cidade nunha especie de novela negra de humor tamén negro, unha desas que a
el lle gustaría escribir.
Entrega: 10 abril

Comentario: 24 abril

Día do Libro

Liquidación de existencias, de Ramón Caride Ogando
“Liquidación de existencias” contén historias que aparentan estar collidas das rúas, ou das
novas dos xornais. Tan asombrosas, tan aterradoras, tan cómicas e tan absurdas que abalan
entre a empatía e o noxo. Talmente como a vida. O mundo como un inmenso Polígono
Outlet no que todo está de saldo.
Entrega: 24 abril

Comentario: 8 maio

Día das Letras Galegas

Los restos del día, de Kazuo Ishiguro
Inglaterra, 1956. Stevens, mordomo de Darlington Hall, goza das súas primeiras vacacións
tras a morte do seu antigo patrón e a venda da propiedade a un novo dono. Tomará rumbo
a Weymouth, onde vive a señora Benn, antiga ama de chaves de Darlington Hall... e alí
enfrontarase ás sombras e luces do pasado de Lord Darlington.
Entrega: 8 maio

Comentario: 22 maio

La ley del menor, de Ian McEwan
Fiona Maye é unha xuíza especializada en dereito de familia que foi arrinconando a idea de
formar a súa propia. Ao mesmo tempo que o seu marido vaise de casa, recibe o delicado
encargo de decidir sobre a vida dun mozo necesitado dunha transfusión sanguínea que a súa
familia rexeita debido ás súas crenzas relixiosas.
Entrega: 22 maio

Comentario: 5 xuño
REMATE DA TEMPADA

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

