
Este é un libro de versos que rompen
as costuras do silencio; un albúm
secreto para todas aquelas mozas
que procuran una fenda nos valos,
máis alá da gaiola rosa dos contos de
princesas; un diario onde unha
adolescente convulsa e opaca atopa a
voz que nunca tivo. Porque medrar é
aprender a fuxir da ditadura dos
espellos. Non agardes máis: entra
nun universo onde non todo vai ser
fashion & cool & chic & sexy.

María e mais eu, a recoñecida
banda deseñada na que Miguel
Gallardo trata a relación que
mantén coa súa filla María e o
autismo que ela padece

O derradeiro libro de Enma Olsen naceu
a partir dunha fotografía de Ann Sexton
diante dunha máquina de escribir e este
é un dos nomes literarios que se repiten
na biografía de Emma Olsen. Narradora,
nos estertores dun cancro terminal,
decide voltar a Faith e escribir a súa
vida neste lugar de Dakota do Norte, no
que naceu, viviu e logo, fuxiu. (Berta
Dávila)Temple Grandin, unha muller autista nada en 1947

que se converteu nunha das científicas máis
brillantes do seu tempo.

Joe Lamb (Joel Courtney), un
raparigo que vive nun pobo de
Ohio, perdeu á súa nai nun
accidente e vive co seu pai, que
é policía (Kyle Chandler). Un
verán, mentres roda cos seus
amigos unha película de zombis
en Super 8, observa como unha
camioneta se estrela contra un
tren de mercadorías, provocando
o seu descarrilamento e un
terrible accidente. A partir dese
momento cosas estrañas e
inexplicables comezan a suceder
na vila

No século XX, Matar un
ruiseñor é o libro máis
lido sobre o tema racial
nos Estados Unidos.Os
temas principais de Matar
un ruiseñor comprenden
a inxustiza racial e a
destrución da inocencia.

“Las pequeñas espinas
son pequeñas” é unha
reflexión sobre a propia
vida, realizada na metade
do camiño, que é o punto
vital onde me atopo. Polos
seus poemas discorre a
saudade, o amor, o
entusiasmo, a perda, a
Historia, a amizade e a
interiorización de todo iso.

Conto metafórico para comprender e respectar
ás persoas que son diferentes.



Tras unha día de galerna, Cidade VII
foi invadida por un exército adestrado
para conseguir unha cidade perfecta.
Aqueles soldados altísimos de
uniforme negro e cabeza de lobo
peiteaban o territorio, rexistraban
cada casa, non deixaban nada ao
chou. Tiñan instrucións moi claras que
cumprir: colleren aqueles que
perturbaban o equilibrio social, ás
persoas consideradas diferentes,
metelas nos camións e trasladalas a
Recinto Gris, un lugar habilitado para
aloxar os que non encaixaban no seu
deseño.

Na pequena aldea de Devastana, Usha e
as súas amizades regresan das
vacacións cos nervios do último curso da
primaria, ao final do cal terán que
enfrontarse á temida reválida. Mais axiña
a reválida pasa a un segundo plano,
porque na vida hai acontecementos
moito máis intrigantes ca un exame. Para
empezar, Deepak non aparece por
ningures. A seguir, Lakshmi deixa de
súpeto de ir á escola. Será Usha quen de
endereitar as cousas que semellan
revirarse?

Dúas historias paralelas ambientadas nun futuro
próximo protagonizadas por un mozo, Dani, e unha
chica, Sara, con destinos que se cruzan. As historias
compleméntanse entre si e amplíanse a través dos
contenidos transmedia. Dani e Sara, dous xoves que
representan a dúas das principais marcas do
mercado, intentarán recuperar a súa liberdade e
atopar o seu propio camiño.

Diego non é como o resto dos mozos da súa idade: non
lle gusta o fútbol, apasiónao o jazz e disfruta aprendendo.
Esa diferencia parece ser o único motivo para que cinco
dos seus compañeiros decidan facerlle a vida imposible.
Algo parecido lle sucede a Fede...
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