
 

NOVELAS AMBIENTADAS NA GUERRA FRÍA 

 

 

 

Boinas verdes (Robin Moore). O autor enxalza na obra o labor do exército 

norteamericano na súa loita contra os comunistas de Vietnam  a través da historia dun 

coronel do corpo especial dos Boinas verdes que invita a un periodista a comprobar a 

crueldade da guerra. 

 

 

El americano impasible (Graham Greene). Un veterano corresponsal de guerra inglés 

establecido en Saigón cubre a rebelión dos vietnamitas contra os colonos franceses e 

namórase dunha nativa. Ao ambiente de guerra e violencia súmase o problema persoal do 

periodista cando a súa muller non quere concederlle o divorcio. 

 

 

El caso Bourne (Robert Ludlum). Un axente secreto membro dunha organización ilegal 

organizada polo goberno de EE UU trata de recuperar a memoria perdida mentres os seus 

compañeiros tratan de matalo. 

 

 

El cónsul honorario (Graham Greene). Un grupo de revolucionarios quere liberar a un 

correlixionario, pero equivócanse de home e o secuestrado –un cónsul honorario inglés- 

non resulta de interese para o goberno británico e acaba como prisioneiro dun grupo  

guerrilleiro.  

 

 

El día del chacal (Frederick Forsyth). O sicario Chacal é contratado pola OAS para 

asasinar ao presidente francés De Gaulle. Para organizar a acción contan coa información 

dada por unha moza relacionada co servizo de seguridade do presidente. 



 

 

El día que la Virgen llegó a la luna (Rolf Bauerdick). Baia Luna, un pequeño pobo dos 

Cárpatos non ve con bos ollos que a humanidade invada o ceo ao que subira en corpo e 

alma a Virxe María. Ciencia, relixión e política mestúranse coa chegada da cadela Laika á 

Lúa. 

 

 

El espía que surgió del frío (John Le Carré). Un axente británico ten como misión 

convencer aos inimigos que el é un desertor coa finalidade de que o expulsen da 

organización e poida infiltrarse entre os comunistas. 

 

 

El factor humano (Graham Greene). Perfecta trama de espionaxe a partir do 

descubrimento de filtracións nos servizos secretos británicos. A intriga envolve a 

numerosos personaxes arredor de quen debe eliminar ao traidor. 

 

 

El informe Müller (Antonio Manzanera).  En plena Guerra Fría, o M16 reúne a un 

historiador e a un axente da CIA para investigar a morte de Müller, un dobre axente e ex 

xeneral das SS. A tensión entre as dúas axencias é máxima polo interese en saber en cal 

delas hai máis topos e axentes dobres. 

 

 

El libro de Daniel (E.L. Doctorow). A historia está baseada no caso real do matrimonio 

Rosenberg, que foi executado acusado de traizón, vista a través dos ollos de seu fillo 

Daniel. O autor da un repaso á hipocrisía  e falsidade de políticos, pero tamén do 

vitimismo e as ansias de vinganza. 

 

 

El silencio de tu nombre (Andrés Pérez Domínguez). A viúva dun axente secreto alemán 

e o seu amante, ex membro do PCE, veranse envoltos nunha complexa trama de 

espionaxe e ocultos intereses no contexto das tensións da Guerra Fría. 

 



 

 

El tercer hombre (Graham Greene). Recén rematada a Segunda Guerra Mundial, un 

escritor recibe un encargo dun amigo para ir a Viena e escribir uns artigos sobre a 

ocupación dos aliados. Ao chegar á cidade, o amigo está morto, pero descubre que estaba 

metido en sucios asuntos. 

 

 

El topo (John Le Carré).  A través da historia de amor coa esposa dun oficial da 

intelixencia soviética, un espía británico descubre que pode haber un topo no seu servizo 

e para descubrilo reclaman a actuación dun veterano axente, xa retirado, de gran eficacia 

e prestixio. 

 

 

Juego de patriotas (Tom Clancy).  Un experto da CIA, de vacacións coa súa familia en 

Londres, casualmente evita que un atentado terrorista mate aos príncipes de Gales, pero 

entón terá que fuxir da vinganza organizada polo IRA. 

 

 

La caza del octubre rojo (Tom Clancy). Os oficiais do máis sofisticado dos submarinos 

soviéticos tratan de desertar e chegar a EEUU sen ser detectados, pero a CIA descubre o 

plan e detecta o Octubre rojo, rescata á súa tripulación e consegue que os propios 

soviéticos afundan o submarino. 

 

 

La sanción del Eiger (Trevanian). Un mercenario atípico –profesor de arte e experto 

escalador de día e espía norteamericano de noite- debe executar unha perigosa acción 

mentres ascende á montaña suíza Eiger nun ambiente de conspiracións e traizóns. 

 

 

Laberinto (Larry Collins). Os departamentos de parapsicoloxía dos servizos de espionaxe 

norteamericano e soviético durante a Guerra Fría rivalizan en mellorar os métodos de 

traballo para localizar obxectivos inimigos. 

 



 

 

Lisiado por la patria (Nacido el 4 de julio) (Ron Kovic). Autobiografía dun veterano 

norteamericano nacido o 4 de xullo que quedou paralítico na guerra de Vietnam e que 

acabou converténdose nun activista contra a guerra. 

 

 

Lo que hay que tener (Elegidos para la gloria) (Tom Wolfe). O autor investiga sobra a 

realidade da carreira espacial e os seus protagonistas, os astronautas, e da adaptación que 

tiveron que experimentar para adaptarse á súa nova actividade. 

 

 

Nuestro hombre en La Habana (Graham Greene). Sátira dos servizos de intelixencia, 

especialmente do M16 británico e a súa disposición a crer informes de axentes locais. A 

acción desenvólvese na Habana de Fulgencio Batista. 

 

 

Odessa (Frederick Forsyth). O día do asasinato de Kennedy, un periodista alemán 

consegue o diario dun xudeu que se acaba de suicidar e no que figuran os nomes dos 

membros das SS que controlaban os campos e proponse capturar a un que cre foi o 

asasino de seu pai. 

 

 

Pánico nuclear (Tom Clancy). Un tratado entre árabes e israelís parece que pon fían a 

guerra entre eles, pero un grupo terrorista pro-árabe consegue unha bomba nuclear e tarta 

de facer chantaxe aos gobernos occidentais. 

 

 

Peligro inminente (Tom Clancy). Un axente da CIA ten que desarticular unha rede de 

narcotraficantes en Colombia, pero na súa investigación descubre as ilícitas relacións 

entre a organización criminal e o goberno. 



 

 

Topaz (Leon Uris). Xogo de espías na Guerra Fría, cando as superpotencias tratan de 

desestabilizar ao contrario para aumentar o seu poder no mundo. Topaz é o nome en clave 

dunha organización na que opera un axente dobre que debe ser descuberto. 

 

 

Vive y deja morir (Ian Fleming). En 24 horas son asasinados tres axentes do servizo 

secreto británico. Para descubrir a un posible autor, o axente 007 debe ir a EE UU e 

descubrir as operacións de contrabando e espionaxe soviético que poidan estar detrás dos 

crimes. 

 


