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Billy Elliot 

Melvin Burgess 

 

La madre de Billy ha muerto, y tanto su 

padre como su hermano mayor están 

inmersos en una de las huelgas de mineros 

más importantes de todos los tiempos. El 

padre de Billy lleva a su hijo al gimnasio 

para que aprenda boxeo, pero el chico 

quiere ser bailarín, algo que no está bien 

visto en su pueblo. ¿Conseguirá Billy 

vencer los prejuicios y alcanzar su sueño? 

Una estupenda novela que muestra la 

superación de las dificultades y el derrumbe 

de los estereotipos de género. 

Ellis Island: Rosalia's Story 

Janet Hardy-Gould 

 

New York, 1925. While her children play, 

Rosalia unpacks boxes in the family's new 

apartment. In one of them, she finds her old 

sketchbook, and when she looks at the 

pictures, they take her back to her journey to 

America from Italy by sea in 1910, as a 

fourteen-year-old girl. 

It was a very important time for Rosalia. 

Like so many other people, she was leaving 

her home and country, and people who she 

loved, and crossing the Atlantic to start a 

new life. On that journey, she was at times 

afraid and lonely –but she also found 

adventure, new friends… and something 

more, too. 
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gen con la gloriosa épica homérica y 

proporcionando a la conquista romana de 

Grecia una suerte de desagravio histórico por 

la caída de Troya. 

 

O libro da filla 

Inma López Silva 

 

Helena Sánchez é unha prestixiosa xornalista 

que acepta investigar o caso de Fernando, un 

condenado por agresión sexual á súa filla que 

sostén ser vítima dun complot argallado pola 

súa ex-muller e que desexa lavar a súa imaxe a 

través desa reportaxe. No proceso, sairán á luz 

historias ocultas que quizais é mellor non 

saber, movendo, a través da pescuda, a unha 

reflexión sobre a ética da verdade fronte á 

mentira e sobre a propia felicidade na vida de 

Helena. A investigación xornalística é, en 

realidade, o punto de partida para afondar nas 

vidas e relacións de dúas familias marcadas 

non só polas particulares trastendas do amor, 

senón tamén pola irrupción do totalitarismo e a 

extrema dereita do mesmo xeito calado e sutil 

en que se introduce na sociedade e na política 

do noso tempo. O libro da filla é un relato 

profundo e inquietante en que a autora parte 

dun caso real de abuso no ámbito familiar para 

obrigarnos a ollar de fronte o mellor e o peor 

de nós como persoas e como sociedade. Unha 

novela que afonda no máis miserábel da 

condición humana a través dunha voz directa e 

desgarrada que se inmisce de modo íntimo 

nuns personaxes cos que é imposíbel non 

identificarse. 

Historia do ADN. 40 anos de revolución 

biotecnolóxica 

Daniel Soutullo 

 

Este libro trata sobre os principais 

acontecementos na historia do ADN, desde o 

seu descubrimento, no século XIX, até as 

investigacións máis recentes, nos albores do 

XXI. Tamén aborda a revolución 

biotecnolóxica desencadeada polo 

coñecemento da súa estrutura e pola 

capacidade de manipulalo case a vontade a 

partir dos anos setenta do século XX. Estes 

acontecementos, de grande importancia 

científica e social, están influíndo, e 

influirán moito máis no futuro, na vida e na 

saúde das persoas. O libro, escrito nun estilo 

claro e ameno, diríxese a un público amplo, 

sen necesidade de coñecementos previos de 

xenética, mais con curiosidade por achegarse 

a ela con rigor, fuxindo de simplificacións 

que poidan empobrecer a comprensión do 

seu significado. 

 

La Eneida (versión adaptada) 

Virgilio 

 

Narra la huida de Troya y las aventuras de 

Eneas hasta llegar al Lacio, donde tiene que 

luchar con diversos enemigos para lograr 

establecer la nueva Troya, según el mandato 

de los dioses. Pero más allá de esta simple 

trama se deja sentir una honda significación 

política: se ocupa de la historia de Roma y 

del pueblo romano,  y para ello enlaza su ori- 


