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ANÁLISE

XÉNERO: Literatura 
xuvenil

TEMAS:  A amizade, a 
pobreza, a 
crueldade humana, a 
falta de 
comprensión das 
persoas 
(especialmente os 
máis ricos) cara aos 
indixentes,
sobre todo os 
orfos.



A  AUTORA

María Solar, a escritora do 
libro, naceu o día de 
Nadal de 1970. Estudou 
Bioloxía e Periodismo, é 
especialista en educación 
ambiental. Coordina os 
programas de cultura da 
CRTVG. Presenta o 
cultural Zigzag Fin de 
Semana na
TVG. 

O seu primeiro libro 

publicouse en 1997, co 
título de "Ecoloxía na 
aula". Dende entón, 
non deixou de escribir.



PERSONAXES

 Isabel Zendal

 O doutor Posse
Roybanes

 Ezequiel

 Clemente de la Caridad

 Candela

 Inés

 As monxas do orfanato

 O doutor Balmis

 Salvany

 Benito

 Tomás



ESPAZOS

 O orfanato

 As rúas de A Coruña

 O hospital

 O barco María Pita



A  VARÍOLA

Esta enfermidade surxiu en 

Bangladesh e non tardou en 

trasmitirse por todo o 

globo. Converteuse
nunha epidemia mortal.

Deseguida buscaron unha vacina, pois moitos 

falecían a causa dela, e os que sobrevivían, ficaban 
marcados por ela o resto  das súas vidas ou con 
graves secuelas.
Teñamos en conta que esta enfermidade causou
máis mortos que a SIDA, o sarampelo e o andazo 
xuntos.



ARGUMENTO

No hospicio de Coruña viven moitos rapaces e
rapazas orfos, abandonados por mor da 
pobreza das súas familias. No orfanato, as 
monxas e mais Isabel Zendal, a súa reitora, 
tentan que teñan a mellor vida posíbel. Un dos 
rapaces do orfelinato, Ezequiel, vai traballar co 
doutor Posse Roybanes como o seu 
bibliotecario. O médico ten a intención de
levar a vacina da varíola a América. Para iso,
precisará unha cadea humana que leve a vacina
de brazo en brazo. Por sorte, contará coa axuda
da reitora, e dos nenos do hospicio que
formarán a cadea de vacinación.



A MAIOR FAZAÑA MÉDICA DA 

HISTORIA

O hospicio de A Coruña existiu realmente,

tamén os rapaces do libro que marcharan no barco,
o doutor Posse Roybanes, Isabel Zendal, o seu
fillo Benito e todo o equipo médico da
expedición. Grazas á valentía de todos eles, a
vacina da varíola expandiuse por todo o mundo e
o noso planeta declarouse zona cero da doenza.

Durante moito tempo, estes heroes foron 
esquecidos, pero, na actualidade, hai un 
monumento na Coruña lembrando a súa ousadía, 
e, en México, existe un premio de enfermería 
que leva o nome da reitora.



O MONUMENTO



OPINIÓN PERSOAL

Gustoume moito porque é entretido e unha vez

que o comenzas non paras coa lectura até

rematar. Alén diso, ten unha historia con

momentos moi conmovedores e uns

personaxes que non deixan a ninguén

indeferente, e é sinxelo identificarnos con eles.

É un libro moi recomendábel para ler a

calquera idade, emotivo e moralizante.




