
 

NOVELAS AMBIENTADAS NO MUNDO ACTUAL 
 
 
GLOBALIZACIÓN E DESIGUALDADE. A CRISE ECONÓMICA DE 2008 

 

 

Águilas negras (Larry Collins). A CIA debe enfrontarse ao poderoso 
narcotráfico colombiano e á inestabilidade política de Panamá, 
situacións que obrigan aos seus axentes a vivir situacións de alto 
risco. 

 

 

 

Cobra (Frederick Forsyth). O presidente norteamericano decide por 
fin aos carteis de narcotraficantes e para iso encarga a operación a 
Cobra,  ex director de operacións especiais da CIA que fora 
despedido pola súa brutalidade. Para ter éxito na misión pode 
prescindir de normas e ten á súa disposición todos os recursos do 
Goberno. 

 

 

 

El futuro es nuestro (Larry Collins). O mundo da droga, o integrismo 
islámico e a guerra termonuclear son tres vértices dun triángulo que 
ameaza a supervivencia da civilización occidental e para tratar de que 
non se cumpra o terrorífico pronóstico, un axente da CIA é o 
encargado de resolver a situación e afatar o mundo do bordo do 
abismo. 

 

 

Malas noticias (Andrew Ross Sorkin). Son as malas noticias que 
anuncian a crise financeira de 2008 coa quebra de Lehman Brothers 
e as reaccións dos poderosos ante a inesperada situación. 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.todocoleccion.net/larry-collins-aguilas-negras-barcelona-1992~x16906784&sa=U&ei=KZ1bU8flEemd0QXL54GgBg&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNEKC7I4lmSwLcyh-Zw7JJQrYXFqrg
http://www.amazon.es/Cobra-Frederick-Forsyth-ebook/dp/B0062XC336/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1398503559&sr=1-1&keywords=cobra
https://www.google.com/url?q=http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/la-guerra-cultural-entre-liberales-y-antiliberales-1276239108.html&sa=U&ei=H09dU4bjFaqo0QX9lIDgCA&ved=0CFsQ9QEwDA&usg=AFQjCNGbQ6RTkh0RDy3n2Mv7GPfiO7n7Sg


 

 

Un mundo libre (Timothy Garton Ash). A comezos do século XXI o 
mundo enteiro está en crise e o que se iniciou como un ataque de Bin 
laden a occidente converteuse nun duro enfrontamento entre Europa 
e Estados Unidos. Para pór solución, o autor propón a colaboración 
como superación da crise nunha nova orde de liberdade. 

 
 
 
 
 
 
MUNDO ISLÁMICO 

 

 

El afgano (Frederick Fortsyth). Os servizos secretos británicos e 
norteamericanos sospeitan da preparación dun grande atentado 
organizado por Al-Qaeda, polo que deciden infiltrar na organización 
a un experto militar bo coñecedor de Irak e que debe suplantar a un 
dirixente talibán encarcerado en Guatánamo. 

 

 

 

El pan de la guerra (Deborah Ellis). Narrativa xuvenil centrada nas 
vivencias dunha nena de 11 anos que vive en Kabul durante o réxime 
dos talibán. Cando seu pai é detido a familia queda sen recursos pero 
a nena, por ser muller, ten prohibido saír da casa a buscarse a vida, 
polo que decide facerse pasar por un chico. 

 

 

El precio de la novia (Buchi Emecheta). Historia sobre o choque da 
tradición e a influencia occidental nunha pequena aldea do pobo ibo 
en Nixeria visto a través dos ollos dunha rapaza, a noiva, pola que a 
súa familia debe pagar á do noivo para poder casar, un tributo símbolo 
da submisión das mulleres nunha cultura dominada polos homes. 

https://www.google.com/url?q=http://www.versvs.net/mundo-libre/&sa=U&ei=5pxbU7nwJIWd0AX9z4DIBQ&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEI5FXUueuICV7k0ezHdPOIsoeRAQ
http://www.amazon.es/El-afgano-Frederick-Forsyth-ebook/dp/B0062X6Y36/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1398503491&sr=1-1&keywords=el+afgano
http://www.amazon.es/pan-guerra-Alandar-Devorah-Ellis/dp/8426346197/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1398502660&sr=1-1&keywords=el+pan+de+la+guerra
https://www.google.com/url?q=http://personajeshistoricosafricanos.blogspot.com/2013/05/buchi-emecheta.html&sa=U&ei=iQ1cU_LCKoWd0AX9z4DIBQ&ved=0CD4Q9QEwCA&usg=AFQjCNHTDuSYD6pc9HkFZw76PJc6a-qipQ


 

 

Fuego. El mundo en llamas (Sebastián Junger). O autor conduce aos 
lectores a lugares perigosos, desde os violentos incendios forestais do 
oeste de EEUU, pasando pola mecánica criminal do comercio de 
diamantes en Serra Leoa, a guerra de guerrillas en Afganistán ou o 
xenocidio de Cosova, entre outros. 

 

 

La chica del tambor (John Le Carré). A acción iníciase na masacre 
de Múnich e recrea a época máis activa do terrorismo palestino a 
través das actividades dun audaz terrorista que mantén en vilo aos 
servizos de intelixencia israelís. Para capturalo, o Mossad pon en 
práctica un plan que involucra a unha actriz británica. 

 

 

Las vírgenes del paraíso ( Bárbara Wood). Historia da familia cairota 
dos Rashid desde 1945 e a través dela a evolución de Exipto ata os 
anos 90, tanto desde o punto de vista político como dos costumes e 
aspectos cotiáns. 

 

 

No sin mi hija (Betty Mahmoody, William Hoffer). Relato da 
experiencia vivida pola autora, unha norteamericana casada cun 
médico iraniano que foi pasar unas vacacións á casa da súa familia e, 
unha vez alí, foi retida coa súa filla e obrigada a permanecer no país. 
A autora relata o interminable calvario que tivo que pasar para escapar 
da familia do marido e conseguir regresar a EEUU coa súa filla. 

 

 

Osama (Lavie Tidhar). Novela na que o protagonista, un detective 
privado, recibe o encargo de localizar ao autor de novelas nas que o 
protagonista é un personaxe de ficción chamado Osama Bin Laden. 

 

http://www.amazon.es/Fuego-devastadores-incendios-forestales-ATALAYA/dp/8483075474/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1398502791&sr=1-1&keywords=fuego+el+mundo+en+llamas
https://www.google.com/url?q=https://www.libros-antiguos-alcana.com/ficha-la+chica+del+tambor-le+carre+john-276145&sa=U&ei=VJ1bU7eVDYa60QXH3IDwCg&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNEECRnHYgailHE2IehJFaoFIQSXdQ
http://www.amazon.es/Las-Virgenes-Paraiso-Barbara-Wood/dp/0307348202/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1398503221&sr=1-2&keywords=las+virgenes+del+paraiso
http://4.bp.blogspot.com/-WE9C3H2On1M/UBLGIr2XI8I/AAAAAAAADUQ/9TOOuy7zcn0/s1600/12130_1_Nosinmihija1.jpg
https://www.google.com/url?q=http://www.literatura-fantastica.es/osama-la-original-propuesta-de-lavie-tidhar/&sa=U&ei=CopbU9fXMMKI0AWf0oHYDg&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNGBdNL3sewKi9dor0YUJEW0KiN1wA


 
 
ORIENTE PRÓXIMO E MEDIO 

 

 

Afganistán también existe (Jordi Raich). Relatos co atractivo da 
narración en primeira persoa, pois o autor foi un dos enviados pola Cruz 
Vermella Internacional para visitar os cárceres e informar sobre os 
reclusos en Afganistán, primeiro baixo o réxime dos talibán e máis tarde 
baixo o poder da Alianza do Norte e dos señores da guerra. 

 

 

 

Bajo un millón de sombras (Andrea Busfield). Historia sobre 
acontecementos recentes en Afganistán relatados a través da mirada dun 
neno. Contrastes entre oriente e occidente e dificultades dun país desfeito 
por guerras nas que participaron os afgáns e os europeos e 
norteamericanos que financiaron os conflitos. 

 

 

 

Cometas en el cielo (Khaled Hosseini). Mesturando lembranzas da súa 
propia infancia, o autor trazas a vida en Kabul durante o inverno de 1975, 
unha cidade chea de vida que ignora a crúa realidade que se lle aveciña. 
A tensión entre musulmáns sunnís e xiís está encarnada en dous dos 
personaxes, dous nenos amigos que Terán que tomar camiños opostos. 

 

 

El halcón errante (Jamil Ahmad). Novela sobre as consecuencias da 
aplicación das inamovibles tradicións de Baluchistán. A filla dun xefe 
tribal é obrigada a casar contra a súa vontade e foxe coa parella da que 
está namorada e teñen un fillo; cando son descubertos son obrigados a 
abandonar o fillo nas montañas, que logra sobrevivir grazas a unha tribo 
rival que o atopa e coida; con eles medrará ata que, como falcón errante, 
emprenda o seu voo. 



 

 

El puño de Dios (Frederick Forsyth). Historia centrada na Guerra do 
Golfo e dunha terrible arma secreta que ten Irak que podería derrotar 
definitivamente os inimigos. Soamente hai unha solución: infiltrar un 
axente dos aliados en Bagdad, pero a misión é suicida, 

 

 

La explosión de los mangos (Mohammed Hanif). A través do relato dun 
suposto participante nos acontecementos, o autor especula sobre as 
posibles causas do accidente aéreo no que o 17 de agosto de 1988 falecía 
o ditador de Paquistán, ademais doutras autoridades que con el viaxaban. 

 

 

 

La kamikaze (Mayte Carrasco). Unha periodista decide viaxar a 
Afgansitán en busca da gran noticia que ninguén antes contou. En Kabul 
descubre unha complexa historia relacionada cos Escuadróns da morte, 
responsables de sanguinarias operación contra a insurxencia durante a 
guerra de Afganistán. Pero dar a coñecer os feitos pode poñer en perigo 
a súa vida e provocar reaccións inesperadas. 

 

 

La seda negra (Rafael Dezcallar). Relato de aventuras centrado na 
cidade de Bakú, enclave da nova ruta da seda pero tamén do petróleo e 
das poderosas organización que apoian ao goberno ditatorial. As pistas 
sobre unha valiosa alfombra roubada destapan intrigas que poderían 
provocar unha nova guerra no Cáucaso. 

 

 

Las golondrinas de Kabul (Yasmina Khadra). A represión social, 
política e relixiosa en Afganistán baixo o goberno dos talibán fixo da súa 
capital unha cidade miserable na que diferentes personaxes son incapaces 
de sobrepoñerse a un destino marcado pola irracionalidade do integrismo 
islamista. 

 

http://www.amazon.es/Pu%C3%B1o-dios-exporta-FREDERICK-FORSYTH/dp/8401375061/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1398503323&sr=1-4&keywords=el+pu%C3%B1o+de+dios
http://www.casadellibro.com/libro-la-seda-negra/9788423341504/1247850


 

 

Mil soles espléndidos (Khaled Hosseini). Dúas mulleres afgás afrontan, 
a pesar das súas diferenzas, as circunstancias nas que se ven obrigadas a 
vivir, tanto dentro como fóra da casa, nun clima de violencia que asola o 
país e van forxando un forte vínculo que lles dará forza para superar o 
medo e confiar nun mundo mellor. 

 

 

 

Red de mentiras (David Ignatius). Un antigo periodista ferido nna guerra 
de Iraq e bo coñecedor da situación da zona é contratado pola CIA para 
seguir a pista dun líder de Al-Qaeda que está sementado o terror mediante 
atentados con bombas en Xordania. 

 

 

Un invierno en Kandahar (Ana M. Briongos). Historias de amor e odio 
nas que se fai patente a estrutura tribal de Afganistán e as loitas polo 
poder, a invasión soviética e a diáspora afgá contadas por unha muller 
que viviu todo desde primeira fila durante os anos nos que estudaba persa 
na Universidade de Teherán. 

 

 

Y las montañas hablaron (Khaled Hosseini). A decisión dunha humilde 
familia campesiña de dar ás súa filla en adopción a un rico matrimonio é 
a trama central desta novela na que se mesturan os destinos de varias 
xeracións, ao tempo que se exploran a mil formas de amor, sacrificio e 
traizón que poden aparecer na vida das persoas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://zonadictoz.biz/ebooks/28414/red-de-mentiras-david-ignatius-pdf-epub-mobi-fb2-lit.html&sa=U&ei=7EZdU9aQOsmP0AWGs4HwCQ&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNEf1TXwawUggYiwlcdOq5TSxxaVNA


OS BALCÁNS 

 

 

Diario de un campo de barro (Ricardo Gómez). Narrativa xuvenil 
centrada nas vivencias dun adolescente que regresa ao seu país, nos 
Balcáns, logo de pasar un ano en España acollido por unha familia. 
O rapaz vai anotando no seu diario a vida cotiá nun campo de 
refuxiados  e as súas reflexións sobre a orixe dos conflitos bélicos 
nesa castigada zona europea. 

 

 

Territorio comanche (Arturo Pérez-Reverte). Historia centrada nas 
experiencias vividas por dous periodistas españois durante as guerras 
iugoslavas. Mentres agardan próximos a unha ponte que o exército 
croata debe voar para impedir o avance dos bosnios, os protagonistas 
lembran anteriores situacións vividas nesa e noutras guerras nas que 
cubriron a información. 

 
 
 
AS GUERRAS DE ÁFRICA 

 

 

Áfricas (Bru Rovira). Panorámica da triste realidade dunha zona de 
África –Sudán Somalia, Liberia, Ruanda- abandonada tras a 
finalización da Guerra Fría e onde o xenocidio, os nenos soldado, a 
pobreza, as enfermidades e o campos de refuxiados constitúen a 
realidade cotiá. 

 

 

 

En el país de los hombres (Hisham Matar). Historia protagonizada 
por un neno que vive en Trípoli atrapado entre un pai activista contra 
Gadafi e unha nai que recorre ás drogas para calmar a súa ansiedade. 

 

http://www.amazon.es/Diario-campo-barro-Ricardo-Gomez/dp/8426348432/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1398502880&sr=1-1&keywords=diario+de+un+campo+de+barro
http://www.amazon.es/In-Country-Men-Hisham-Matar/dp/0241957079/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1398541502&sr=8-4&keywords=hisham+matar


 

 

Medio sol amarillo (Chimamanda Ngozi Adichie). A trama está 
centrada na loita que sostivo Biafra por conseguir unha república 
independente de Nixeria, coa consecuente guerra civil na que 
morreron centros de miles de persoas.  

 

 

Mi madre es la guerra (Peter Dickinson). Novela de aventuras 
enmarcada na realidade sociopolítica do poscolonialismo africano. O 
protagonista, un neno guerrilleiro nun país de África, cre remata a 
guerra e enterra o seu fusil. Pero un novo golpe de Estado orixina un 
novo conflito bélico, de modo que desenterra o seu fusil e corre a 
liberar a seu pai.  

 
 
 
 
 
 
A NOVA CHINA 

 

 

Agridulce (Timothy Mo). Historia dunha familia chinesa trasladada a 
Londres, onde monta un restaurante e comeza a adaptarse á vida 
occidental combinando capítulos sobre as mafias chinesas instaladas 
en Europa. 

 

 

El ojo de jade (Diane Wei Lang). A través das investigacións dunha 
moderna detective chinesa móstranse os cambios da nova sociedade 
de China, a presenza do PC, os cambios na xuventude, a influencia 
occidental, os contrastes coa mentalidade tradicional, os barrios de 
Beixing… 

 

http://www.amazon.es/Mi-Madre-Es-Guerra-Dickinson/dp/8434836815/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1398501997&sr=1-1&keywords=Mi+madre+es+la+guerra
https://www.google.com/url?q=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-495145446-timothy-mo-agridulce-_JM&sa=U&ei=nmpbU9WsKaaw0QXMy4H4Cw&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEh62QsfFbgd2QU_r7uOf5Be5KIEg


 

 

Visado para Shanghai (Qiu Xialong). Novela de corte policíaco no 
que o inspector xefe de homicidios de Shanghai ten que investigar as 
circunstancias da desaparición dunha bailarina, situación na que terá 
que enfrontarse co poder das poderosas Tríades chinesas. 
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