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Ardora 

Beatriz Maceda Abeleira 

 

Cando as nais de Nereida marchan de xira, 

ela e mais os seus irmáns Andón, Magana e 

Kuru quedan ao cargo da súa tía Lola. 

 

O que non saben é que ese verán terán unha 

vivencia que marcará as súas vidas para 

sempre e que lles mostrará a importancia de 

coidar dos nosos mares e das criaturas que 

neles habitan. 

O enigma dos nove sepulcros 

María Acosta Díaz 

 

Un mozo de Coruña que percorría a Cidade 

Vella, atopa un sumidoiro aberto nunha 

calella e descende por el para pescudar.  

 

Unha porta pintada na parede dálle acceso a 

un mundo fantástico, mais estrañamente 

familiar. 

 

Este mozo Sen Nome, xunto co seu amigo 

Brains, pasará unha chea de aventuras polas 

terras de Gapsiq na procura da solución do 

Enigma dos Nove Sepulcros. 
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nosos presupostos culturais acerca da relación 

das mulleres co poder e sobre as mulleres 

poderosas que se resisten a ser encadradas en 

esquemas masculinos. 

 

Tras recapacitar verbo das agresións sexistas e 

de xénero experimentadas persoalmente na 

rede, Mary sostén que se non se percibe ás 

mulleres dentro das estruturas de poder, entón 

o que hai que redefinir é o propio poder.O libro 

leva máis de trece edicións noutros tantos 

países, ademais de varias reimpresións e novas 

edicións no Reino Unido. 

 

 

Máis aló do azul e do rosa (Como previr a 

desigualdade de xénero e a violencia 

machista desde a familia) 

Ana Torres Jack 

 

Malia todo o que se avanzou nos últimos anos 

en cuestión de igualdade entre homes e 

mulleres, queda aínda moito camiño por andar. 

E boa parte desa andaina ten que facerse dende 

o ámbito doméstico, dende as casas, dende a 

acción educativa das nais e dos pais. Non é un 

labor doado, porque os medios de 

comunicación, e tamén os de ocio (cine, 

videoxogos…) insisten en perpetuar unha 

imaxe estereotipada da muller, idealizando a 

súa beleza e cousificando a súa sexualidade. 

Mais dende o fogar podemos facer moito. A 

autora ofrécenos dunha maneira sinxela e moi 

clara estratexias concretas para previr a 

desigualdade de xénero e a violencia machista 

dende a familia. 

Despois do cataclismo 

María Alonso 

 

Unha xerarquía perfectamente estructurada 

foi imposta por unha elite de gardiáns da 

Tradición. Porén, mesmo nun mundo baixo o 

máis férreo control, a arela pola liberdade é 

maior que os medo ao castigo. 

 

Despois do cataclimo é unha historia sobre 

un futuro que moito se asemella ao pasado; 

unha reflexión sobre o sen senso da 

presesión estructural contra o que sae da 

norma;o conto dunha heroína sen nome, dun 

home que perde o endendemento, dunha 

comunidade que vive baixo a terra, duns 

líderes que non permitirán ningún tipo de 

rebelión. 

 

Despois do cataclismo non queda nada, 

porque a violencia sempre leva á fin. 

 

Mulleres e poder 

Mary Beard 

 

Con irónico enxeño, a coñecida erudita 

británica do mundo clásico presenta un 

manifesto revolucionario para o noso tempo, 

que amosa o xeito en que a historia tratou as 

mulleres poderosas. Os exemplos van desde 

Medusa e Atenea ata Merkel e Hillary 

Clinton. Beard examina os fundamentos 

culturais da misoxinia, mentres reflexiona 

sobre  a  voz  pública  das  mulleres, sobre os 


