
PARA LER 

 

Mi madre es la guerra. Peter Dickinson 

Novela de aventuras enmarcada na realidade 

sociopolítica do poscolonialismo africano. A 

guerra rematou e Paul enterra o seu fusil no 

monte. Teme o futuro porque a única vida que 

coñece é a da guerrilla. Alí atopou ao seu pai 

adoptivo, Michael Kagomi, con quen loitou 

durante meses. Agora Paul vai á escola e Michael 

forma parte do Goberno. Pero a guerra rebrota 

como un incendio no monte. Paul non ten medo, 

porque a guerra é a súa nai e coida del. Foxe dos 

soldados, desenterra o fusil e corre a liberar a seu 

pai 

 

 

No sin mi hija. Betty Mahmoody 

Novela realista dunha historia real, relatada dun 

modo conmovedor, do interminable e terrible 

calvario dunha muller na súa loita por preservar un 

dos dereitos fundamentais do ser humano: a 

liberdade. Unha aventura extraordinaria, un relato 

apaixonante e aterrador que demostra o insólito 

valor da súa autora, Betty Mahmoody, unha cidadá 

americana felizmente casada cun doutor irano, ía 

pasar unhas agradables vacacións en casa da 

familia do seu esposo en Irán. Unha vez alí, foi 

retida coa súa filla Mathob de seis años e obrigada 

a quedarse a vivir para sempre. Pero ela non acepta 

esta situación e, pasando por mil perigos, consegue 

saír do país e regresar a América coa filla.  

Hai versión cinematográfica adaptando o texto como guión. 

 

 



 

 

 

Historia de Ana. Urs M. FIECHTNER 

Historia dura e realista baseada nas amargas 

experiencias dunha rapaza que viviu e sufriu as 

atrocidades dunha ditadura latinoamericana. 

Desaparecidos, torturas, encarceramentos 

…vítimas todos dalgnha das varias ditaduras que 

se instalaron en repúblicas de Sudamérica na 

segunda metade do século XX. 

 

 

 

 

PARA VER 

Black Hawk derribado. Ridley Scott 

Outubro de 1993. Soldados americanos de elite 

son enviados a Mogadiscio (Somalia) nunha 

misión de paz das Nacións Unidas, pero o seu 

principal obxectivo é capturar ao caudillo Aidid 

e acabar de raíz coa guerra. A misión 

complícase cando dous helicópteros Black 

Hawk son derribados. Entón o único que 

importa é rescatar aos soldados que quedaron 

atrapados ou resultaron feridos noaccidente. 

(FILMAFFINITY) 

Recibiu o Oscar a mellor montaxe e a mellor 

son. 

 


