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SINOPSIS: Sonia, Nata, ya no es 
la chica olvidada de la clase. Tras 
superar su timidez y hacerse 
valer, sabe que este curso será 
distinto. Además, en su clase 
estará Juan, Chocolate, su gran 
amigo. Pero los problemas 
volverán al aula, en este caso para 

SINOPSE: Un misterioso rapaz sen 
pasado, unha rica herdeira que foxe do 
seu destino e un ex acróbata unirán as 
súas forzas nunha loita contra 
poderosos inimigos. Europa, 1829. Un 
rapaz de pel escura viaxa nun 
transatlántico e desembarca no porto 
de Le Havre. Deseguido, monta nun 

Sinopsis:This is a series of readers 
for children learning English.This 
book introduces children to the 
history of Edinburgh. The concept 
and structures learnt are then 
reinforced by and enjoyable story. 



Pedro. El chico falta mucho a 
clase y llega desaseado y sin 
libros. Nata decidirá investigar y 
descubre que Pedro y su madre 
sufren malos tratos por parte del 
padre de este. La niña pedirá 
ayuda a su padre, que intervendrá 
junta a la madre de Juan para 
tratar de salvarlos antes de que 
sea demasiado tarde . 

coche de cabalos que se dirixe cara a 
un colexio para mozos aristócratas que 
se atopa preto de París. Non é un 
estudante coma os demais: solitario e 
silandeiro, ninguén coñece o seu 
verdadeiro nome. Os seus amigos 
chámano Nemo. A vida de Nemo está 
envolta no misterio. É un rapaz 
introvertido, pero consegue vencer as 
súas reticencias e, á fin, inicia unha 
sólida amizade con Ashlynn, unha moza 
fráxil coma unha boneca, de rizos 
dourados e mirada cativadora. E con 
Daniel, un rapaz de bo corazón que 
medrou entre acróbatas e que agora 
traballa ao servizo do colexio. Só a eles 
lles ha revelar a súa orixe e o motivo 
polo que perdeu o nome. Así e todo, 
Nemo ten unha misión que cumprir. 
Alguén atravesou o mundo para darlle 
caza, pero el está máis decidido ca 
nunca a continuar a súa fuxida. Os tres 
amigos escaparán xuntos do colexio 
para comezar unha grande aventura, 
que porá a proba o seu dinamismo, a súa 
valentía e a confianza en si mesmos. 

 


