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Améndoas e flores silvestres 

David Vázquez Álvarez 

 

Avanzaba o século XI cara ao seu remate 

nunha época de xenreira, de escravitude, de 

pandemias, de liortas e de guerras... Roi 

nace nunha pequena aldea asentada no val 

onde remata o reino de Galicia. É o fillo do 

ferreiro, un servo máis de don Guzmán, o 

conde que o domina todo desde a súa 

fortaleza amurallada. Desde moi pequeno, o 

mozo soña con ser, un día, un home libre 

para poder ser armado cabaleiro. Coñece 

polo seu avó, o mago, o druída, as historias 

do rei Arturo e a existencia do Santo Graal, 

o que o vai levar por inhóspitas e estrañas 

paraxes coa soa compaña de Alba, decidida, 

tamén, a romper co pasado, coas ataduras 

das tradicións e do destino que para ela 

marcou o seu pai, o conde. Xuntos van 

descubrir onde se agocha a verdadeira 

liberdade... 

 

Marie Antoinette et ses soeurs 

Anne-Marie Desplat-Duc 

 

Marie-Antoinette est la plus jeune fille de 

l’impératrice d’Autriche. Avant de devenir 

reine de France, elle grandit entourée de ses 

sœurs. Sa vie est faite d’aventures et de 

liberté. 

 

Marie-Antoinette entend bien montrer à tout 

le monde qu’elle sait se comporter comme 

une grande! Cependant, sa curiosité 

l’emporte trop souvent, et lorsqu’elle 

découvre les secrets de ses sœurs aînées, elle 

a du mal à ne pas les trahir... 
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Xuntos experimentan unha morea de 

sensacións descoñecidas. Intúen a existencia 

dun novo sentimento que ninguén aceptará. As 

súas ideas resultan inadecuadas e ameazantes 

para os machos do grupo que mesmo rematan 

por condenalos ao desterro, ante a crenza de 

que estaban posuídos polos malos espíritos. 

 

Mujeres de ciencia 

Rachel Ignotofsky 

 

Este fascinante libro pone de relieve las 

contribuciones de cincuenta mujeres notables a 

los campos de la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas, desde el mundo 

antiguo hasta nuestros días. 

Entre las pioneras incluidas en esta obra, están 

figuras conocidas, como Marie Curie y Jane 

Goodall, y otras no tan conocidas, como 

Rachel Carson, que ya a comienzos del siglo 

xx advertía sobre los efectos nocivos de los 

pesticidas en el medio ambiente y de la 

creciente contaminación. 

Esta colección de historias apasionantes 

también contiene infografías sobre temas 

relevantes como equipos de laboratorio, tasas 

de mujeres que trabajan en campos relativos a 

la ciencia y un glosario científico ilustrado. 

Mujeres de ciencia celebra los logros de las 

intrépidas mujeres que han allanado el camino 

para las próximas generaciones de mujeres 

ingenieras, biólogas, matemáticas, médicas, 

astronautas, físicas… 

Marie Curie 

Une vie pour les sciences 

Amandine Barthés 

 

Marie Curie est une figure universelle de la 

science. Sa passion pour la recherche 

scientifique, son énergie sans pareil et sa 

détermination sont à l’origine de 

prodigieuses découvertes sur le radium et ses 

applications. Son incroyable destin, de 

Varsovie à Paris, est encore aujourd’hui une 

source de réflexion et d’inspiration. 

 

Ninguén nace antetempo… 

David Vázquez Álvarez 

 

O rol da muller sempre foi o mesmo. A loita 

pola súa condición de igual aos homes 

comezou coa humanidade mesma. Non 

resulta unha reivindicación dos tempos 

actuais, senón que é máis ben unha pelexa 

que empeza nos albores da prehistoria. 

 

Zor e Mae, unha parella de rapaces, 

descobren que existe algo máis que violencia 

no acto de apareamento, na submisión 

amosada polas femias do clan. 

 

Danse conta ao mesmo tempo de que as 

frecuentes malleiras que as femias reciben 

non teñen razón de ser. 


