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RECOMENDADO PARA: 

- Dar autonomía lectora aos máis pequenos, ao ser historias contadas sobre todo a partir de viñetas

secuenciadas. 

- Promover a imaxinación e creatividade, ao ter pouco texto e porque as imaxes contan a maioría da

historia así que os nenos deben observar e imaxinar gran parte do que está a suceder. 

- Fomentar a motivación, a comprensión lectora e as emocións e porque en definitiva manteñen o

gusto e o pracer polos libros xa que poden pasar a libros máis longos sen necesidade de verse

atafegados con exceso de texto.

A PREDICIÓN DE ALOIA

Contan as antigas lendas, que hai moito tempo, unha pequena aldea norteña, viuse ameazada polos
incesantes ataques dunha criatura ancestral, o temido “ Urco”. 

A poboación viuse mermada nos últimos meses e as acometidas cada vez máis frecuentes facían prever
o peor. Aquela noite celebrábase un ritual milenario no poboado, as circunstancias deran un ilexítimo
protagonismo a un valente pero inexperta Aloia. 

Todas as miradas centrábanse nela, era a única de entre os máis novos que burlara ata o momento o
implacable olfacto do temido cazador. A predición da druída decretaría o seu futuro. 



NESTE LIBRO ATOPARÁS

#COMIC     #AVENTURAS       #MITOLOXÍA      #DESTINO    #SOÑOS 

DAVID LORENZO
 

Estudos en Belas Artes e Ilustración,
dedicándose posteriormente e na actualidade
para impartir clases na academia O Atelier S.

C na súa cidade natal (Ourense), onde insignia
diferentes técnicas de debuxo, pintura,

gravado, ilustración... Leva xa anos no mundo
do álbum ilustrado publicando tanto

nacionalmente como internacionalmente con
diversas editoriais como Triqueta, Narval,

Ramaraga, Sterling en EEUU etc. 
 

Entre os seus libros mais destacados figuran
"O neno peixe", "a serie Roger Rato", " Lobitos"

ou " Moldilocks and the Three Scares".

Encantarache este cómic
porque:

- Está baseado en mitos e lendas da mitoloxía
celta. 
- Aloia é un personaxe feminino que decide o seu
destino e enfróntase a perigos aos que
normalmente sempre se enfrontaban os homes. 
- É un libro moi visual e de acción trepidante. 
- Ten un final inesperado e terás ganas de saber
como continúa. 


