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O lapis máxico de Malala

O volume, fermosa-
mente ilustrado, narra 
a historia de Malala 
para o lectorado máis 
novo e amosa como 
se pode abrazar a 
esperanza, mesmo 
nos momentos máis 
difíciles.

Feminismo para 
principiantes
Por que as feministas 
foron tratadas de 
“marimachos”, feas ou 
mulleres sexualmente 
insatisfeitas?. Como e 
onde xurde a expre-
sión “violencia de 
xénero”?. Nuria Varela 
conta a aventura desta 
axitación social.

Diario dunha femen

Dufrane, nesta historia 
�cticia pero ben 
documentada,  
achéganos ao día a día 
das femen, grupo de 
mulleres activistas 
nun mundo obscena-
mente real.



22 segundos
“22 segundos” refírese, 
en primeira persoa, a 
momentos da infancia 
e adolescencia dun 
rapaz transexual que, 
dende os primeiros 
anos, sabe que a súa 
identidade de xénero 
non coincide co sexo 
que lle asignaron ao 
nacer.

As mulleres que len son 
perigosas
Percorrido por 
numerosas obras de 
arte que re�icten a 
estreita relación entre 
libros e mulleres. 
Stefan Bollmann rinde 
unha homenaxe ás 
mulleres e con�rma o 
excepcional poder 
que con�re a lectura.

Ágora

No ano 391 a astrónoma 
e �lósofa Hypatia loitará 
por defender a lexenda-
ria biblioteca de 
Alexandría frente ás 
hordas de fanáticos que 
se teiman en destruila e 
con ela, o coñecemento 
do mundo antigo.
Película histórica dirixida 
por Alejandro Amenábar.

Criadas e señoras

É a segunda película de 
Tate Taylor. Baseada na 
novela The Help de 
Kathryn Stockett, conta 
a historia de tres 
mulleres que, conscien-
tes dos límites impos-
tos pola sociedade, 
arriscan mudar a súa 
pequena contorna.

Asemblearias
Un grupo de mulleres 
encabezado por 
Praxágoras decide 
convencer aos homes 
para que lles cedan o 
control de Atenas xa que 
elas poderían gobernala 
mellor do que eles o 
�xeron. As mulleres, 
disfrazadas de homes, 
cóanse na Asemblea e 
votan a medida.

Kill Bill

Película de  Quentin 
Tarantino que en 2 
entregas narra a épica  
aventura dunha 
muller, Mamba Negra, 
máis coñecida como A 
Noiva, na procura de 
xustiza.

Figuras ocultas

O �lme dirixido por 
Theodore Mel� narra a 
historia de tres brillantes 
mulleres cientí�cas 
afroamericanas que 
traballaron na NASA a 
comenzo dos anos 60, en 
plena carreira espacial e 
en metade da loita polos 
dereitos civís dos negros 
estadounidenses.

O verán sen homes

O home de Mia 
Fredricksen pide unha 
pausa no seu matri-
monio e ela, desespe-
rada, marcha no verán 
á cidade da súa 
infancia onde, nunha 
residencia, vive a nai e 
5 amigas, “os cisnes”.
 

O príncipe e a modista

O príncipe Sebastian e 
a modista Frances 
ocultan un segredo 
que non poden 
desvelar sen poñer en 
perigo o futuro da 
coroa: el gusta de 
vestir de muller e ela é 
a súa costureira 
persoal na sombra.


