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Verdade 

Verdade narra a nova vida de Eric, absolto, tras catro anos de 
internamento nun Correccional de Menores. 
Eric é un mozo do arrabalde que se nega a aceptar o seu des-
tino e busca escapar dun ambiente marcado polo tráfico de 
drogas e o crime, a forza de coraxe, amor e literatura. 
 
Aínda que só ten 18 anos, pasou os últimos 4 anos da súa vida 
encerrado nun centro de menores por un delito que non co-
meteu. No seu primeiro día de liberdade a dura realidade bá-
telle na cara, e vai ter que iniciar un difícil camiño interior pa-
ra construír unha nova vida lonxe do seu conflitivo barrio. 
Só e case sen cartos, vai tentar, cústelle o que lle custe, con-
servar a dignidade, o enxeño e o amor da súa moza, Xenia. 
Perdido na cidade, Éric é vítima dunha situación inxusta e 
duns asuntos turbios que o perseguen desde a infancia. 
Se na primeira parte foi a Mentira aquilo que torturaba os 
personaxes, desta volta, é a cruel Verdade a que ameaza con 
atrapalos. 
 
Un relato de actualidade, directo e sen filtros, que fai re-
flexionar tanto a sente nova coma os adultos. 
Unha historia inspiradora que fala sobre a superación persoal 
e debuxa un mapa das cidades cheo de desigualdades. 

Despois de conquistar máis de 40.000 lectores 

con Mentira, chega a continuación, Verdade! 

Como se constrúe unha vida desde cero? 

Una hilarante comedia de enredos de una her-

mana  pringada 

Con Mentira Care Santos logrou o Premio 

edebé de Literatura Xuvenil 2015. Un tema 

que había tempo que a escritora quería 

abordar; a historia sobre o trato que reci-

ben por parte da sociedade os mozos crimi-

nais coa premisa de que hai solución cando 

o delincuente é un menor. 



Autora 
Care Santos 

(Care Santos (Mataró, 1970) estudou Dereito e Filoloxía e 
desde moi nova fixo de xornalista. É autora dunha extensa 
obra literaria. Habitualmente ten contacto cos seus lectores 
a través de foros, charlas e tamén en centros educativos. A 
súa obra foi traducida a uns vinte idiomas e conseguiu nume-
rosos premios e recoñecementos. 
 
Como autora de literatura infantil e xuvenil obtivo, entre ou-
tros, o Premio edebé (2003), o Gran Angular (2002), o Ramon 
Muntaner (2006), o Joaquim Ruyra (2013) e o Protagonista 
Jove, outorgado polos lectores e as lectoras. Entre os últimos 
premios destaca o Ramon Llull de les Lletres Catalanes 
(2014), por Desexo de chocolate, e o Premio Nadal (2017) 

 

XXIII Premio edebé  

de Literatura Xuvenil 

 
Dixeron da novela: 
 
Voces das dúas beiras Anabel Sáiz Ripoll 
«Hai que ler a novela porque o universo literario 

e humano que contén excede as liñas dunha re-

censión.» 

 

O faiado do mil e un 
«Unha historia que non deixa indiferente, que te 


