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É o mesmo estar só que sentirse só?
O pequeno ourizo adéntrase no bosque para atopar a resposta.
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Nestas páxinas atoparás unha fermosa historia sobre a importancia de sentirse a gusto cun mesmo.
É o mesmo estar só que sentirse só? Unha pregunta que convida a unha profunda reflexión acerca dos estados de ánimo asociados á
sensación de estar só, que non é o mesmo que sentirse só.

Ao pequeno ourizo, a súa mamá dixéralle que aos ourizos gustáballes estar sós. E para comprobar se iso era certo, o pequeno ourizo
adentrouse no bosque. Estarei ben só?, preguntouse antes de comezar a súa viaxe.

Na súa travesía, o protagonista desta historia cruzarase con outros animais do bosque que lle farán sentir estados de ánimo moi diferentes:
curiosidade, medo, desconfianza, ou tranquilidade entre outros.

Levaría razón a súa nai ou a súa viaxe descubriralle novas emocións?

Temas: medos, desconfianza, soidade.

David Gómez

Susana Peix

adopción.

Escritora camuflada de bibliotecaria. Naceu en Barcelona e

Medrou xogando entre casetas de cores de pescadores en plena

agora vive nunha pequena vila da Costa Dourada. Desde que

baía de Cádiz. En Granada, bota moito en falta o recendo a

descubriu a chave que abre o mundo da imaxinación pasa o

marismas, lodo e sal. O olor da súa infancia. Introvertido de
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Carolina Luzón - ilustración
Cando tiña cinco anos, os seus pais trasladáronse de Barcelona, a súa cidade
natal, a Granada. Ela estivo un ano sen comer porque dicía que as rúas eran moi
pequenas e a luz moi diferente. Seguramente fose a primeira folga de fame por
motivos estéticos da historia.

A luz, as cores e as formas foron moi importantes para ela. É o que ten nacer
nunha familia de artistas, que o de dedicarse profesionalmente á pintura non era
unha opción, senón unha necesidade. Estivo máis de vinte anos pintando elefantes,
a vida das mandas e a soidade dos grandes machos. Cando se foi da casa
aprendeu a estar soa e non o levaba mal.

Un día, seguindo unha frecha amarela encontrou o amor, unha nova terra e a
ilustración. Oficio ao que lle dedica corpo e alma e que fai que a súa vida sexa
máis redondiña e completa.

