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 MORTON RHUE,  LA 
OLA (Un experimento en la 
clase de historia que fue 
demasiado lejos), ed. 
Takatuka. 
Cando o profesor Ben Ross 
aborda durante a clase de 
historia o período do 
nazismo, os alumnos non 
poden entender o 
comportamento cego dos 
alemáns nin por que se 
deixaron manipular. Eles 
nunca terían permitido algo 

así, teríanse rebelado contra os déspotas. O profesor decide 
levar a cabo un experimento para demostrar como se poden 
desenvolver comportamentos autoritarios, e probar que o que 
pasou en Alemaña pode repetirse en calquera lugar e momento. 
Sen embargo, o experimento váiselle das mans e empeza a 
tomar dimensións perigosas. 
Ben Ross e os seus alumnos aprenderán unha lección que non 
esquecerán nunca. A Ola  está inspirada en feitos reais que 
tiveron lugar na clase de historia dun instituto de Palo Alto, 
California. 
(Nazismo, autoritarismos, demagoxia) 
 
 

 
ROBERT KLEMENT, 70MILLAS 
HASTA EL PARAÍSO , ed. 
Takatuka. 
Siad, un enfermeiro de Somalia, e 
a súa filla Sarah esperan en 
Túnez, xunto con outros 
refuxiados africanos, a que os 
pasadores de emigrantes os 
traian a Europa. A travesía do 
Mediterráneo a bordo dunha 
vella barca convértese nun 

pesadelo. Tras unha longa odisea, os ocupantes extenuados e 
medio mortos de sede son capturados polos gardacostas 
italianos. 

(África, inmigración ilegal, pateras, supervivencia,  dereitos 
humanos) 

 

HEIDI HASSENMÜLLER, NI UN 
ÁNGEL A LA VISTA, ed. Takatuka.  
  Merel nunca crería que puidesen 
cambiar tanto as cousas en tan 
pouco tempo. Era o mesmo instituto, 
cos mesmos profesores e alumnos. 
Pero todo era agora distinto. O 
instituto convertérase nun pesadelo, 
semana tras semana, día tras día. 
Todo comezou unhas semanas antes, 
durante as vacacións de verano, 
cando Merel notou los primeiros 

síntomas da neurodermitis, unha desagradable enfermidade da 
pel. 

Á volta a clase, a súa doenza convértese na escusa para sufrir as 
burlas, o acoso e o rexeitamento dos compañeiros. Ela intenta 

protexerse construíndo un muro ao seu arredor, pero cando 
tamén a titora traizoa a súa confianza, so ve unha saída... 

Unha reflexión sobre a responsabilidade do profesorado e da 
escola no seu conxunto na detección  e remedio do acoso 
escolar.  
 
( Bullying escolar, responsabilidade do profesorado, 
neurodermitis, problemas familiares)  
 

 

RACHEL VAN KOOIJ, BARTOLOMÉ 
NO QUIERE VIVIR COMO UN 
PERRO, ed. Takatuka. 

Bartolomé é un mozo de corpo 
pequeno e deforme. Nado nun 
pobo de Castela,  trasládase coa 
súa familia a Madrid, onde o seu 
pai traballa como cocheiro na 
corte de Felipe IV. Por 
casualidade, chama a atención da 
infanta Margarita. Esta 

encapríchase del, como se dun xoguete se tratara,  o adopta 
como «cadelo humano». 

(Discapacidade, superación, pintura, historia de España)  

 
BEATE TERESA HANIKA, LAS 
LÁGRIMAS DE CAPERUCITA, ed. 
Takatuka. 

El chámaa Carapuchiña 
Vermella cando a ve baixar pola 
costa cunha cesta na bicicleta. 
Carapuchiña Vermella, porque o 
viño e a comida que leva na 
cesta son para o avó que simula 
encontrarse so. Carapuchiña 
Vermella, porque o camiño que 
sae do bosque é escuro e 
pedregoso... Beate Teresa 

Hanika relata con tacto e sensibilidade a historia dunha rapaza 
que pasa por unha situación moi difícil. Pero tamén é a historia 
dunha amizade tan grande coma o amplo ceo e dun primeiro 
amor tan tenro e delicado coma  os copos de neve. 

(Abusos sexuais, superación, primeiro amor)  

 

 


