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Kitchen – Banana Yoshimoto 

 

 
 
 

El azul es un color cálido – Julie Maroh 
 

 
 
 

O corazón de Xúpiter – Ledicia Costas 

 

Tradución do xaponés de Mona Imai 
Estrañamente, a cociña é o lugar onde Mikage se sente máis arroupada tras 

a morte da súa avoa, única persoa coa que vivía. Un día, un mozo veciño 

chama á súa porta e ofrécelle que vaia vivir con el e coa súa nai durante un 

tempo. Cando o mozo lle confesa que a súa nai non é realmente a súa nai, 

os dous inician unha profunda amizade. Banana Yoshimoto narra unha 

historia do Xapón contemporáneo, cunha delicadeza que embeberá por 

completo o lector nesta obra, tanto na súa cara dramática como na beleza 

con que debuxa a amizade e o amor. 

Clementine es una adolescente sin problemas. Llega del campo para 
integrarse en un instituto en el que se siente a gusto. Un día se cruza 
en la calle con una pareja de chicas. Una lleva el pelo teñido de azul, 
y le sonríe, mientras Clementine baja la vista. A partir de este preciso 
momento todo va a cambiar para ella: su relación con sus nuevos 
amigos, su sitio en la familia, sus prioridades… y sobre todo su 
sexualidad. Es difícil saber qué aspecto tiene el amor. A veces duele 
y siempre hay obstáculos en el camino. Pero un calor inabarcable se 
instala en el estomago, que te hace vibrar y te empuja a superarte.  

Non foi doado para Isla mudar de cidade e empezar de cero nun 
novo instituto. Devecía por dar un paseo polo espazo, avistando 
planetas a través do telescopio, mergullada no ventre do universo. 
Casiopea, o nome da tartaruga máxica de Momo, era o nick que 
empregaba nos foros sobre astronomía nos que participaba adoito. 
Alí coñeceu a Xúpiter, alguén que semellaba saber moito de estrelas. 
As longas conversas até ben entrada a madrugada prenderan unha 
luz, entre os dous existía unha maxia que traspasaba as fronteiras 
do ciberespazo. Isla sentiu a necesidade de sabelo todo sobre 
Xúpiter: onde vivía, a que instituto ía, o seu nome real… Quedaron 
para se coñecer nunha noite de San Xoán de cacharelas e mar 
embravecido. Foi entón, despois de despedirse da súa amiga Mar, 
cando Isla se precipitou na escuridade. A súa vida estaba a piques 
de cambiar para sempre. 



 

 

Romeo e Xulieta – William Shakespeare 
 

 

 

 

 

 

 

Futuro imperfecto – Xulia Alonso Díaz 
 
 

 
 

Romeo e Xulieta é o paradigma de traxedia de amor, unha das obras 

máis populares e apaixoantes do teatro de todos os tempos. O amor 

que supera todas as barreiras e se enfronta ás diferenzas insalvables de 

dúas familias, nunha trama perfecta con diálogos cheos de enxeño. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, moitos mozos descubriron 

simultaneamente o amor e a droga. As consecuencias desa vivencia 

marcáronos para sempre, a algúns de xeito dramático. Este libro é un 

reencontro con ese tempo, coa súa presenza proxectada no futuro. Un 

futuro que xa non pode ser perfecto mais é esperanzado. 


