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Milu gostava tanto de cães que desejava ter um:
grande ou pequeno, selvagem ou dócil, silencioso ou ladrador...
queria era um cão!

■ Temática: diferença, diversidade; liberdade.
■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.

Um dia, quando regressava a casa,

■ Aspetos a destacar: animais de estimação e

responsabilidade; amizade; tamanhos, cores,
animais domésticos vs. selvagens; animais em
liberdade vs. em cativeiro; natureza; contraste
cromático; XII Prémio Internacional Compostela.

Milu encontrou uma bola
grande e peluda.…
O amor pelos animais, a amizade incondicional perante
a adversidade e, sobretudo, a liberdade são os valores
que sobressaem na obra distinguida com o XII Prémio Internacional

■ Pré-visualização do livro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/ocao-de-milu-pt

Compostela para Álbuns Ilustrados. «O cão de Milu», de Mariann
Máray, é a história de uma menina e do seu muito peculiar animal

Mariann Máray

de estimação, que se tornará no seu companheiro de brincadeiras.

(Húngria, 1978)

Ter um animal de estimação é uma enorme responsabilidade:
alimentá-lo, acompanhar o seu crescimento e levá-lo ao veterinário
são aspetos que não passam ao lado neste livro.
De destacar também é a ausência de preconceitos por parte
da protagonista face à reação das outras pessoas, influenciadas
por estereótipos e convenções sociais, quando confrontadas
com a diversidade: “O meu cão é mesmo especial”, pensa ela
com entusiasmo ao verificar que ele anda sobre duas patas.
O intenso e abundante colorido das ilustrações transporta-nos
da floresta à cidade, passando pelo lar, mas sempre com a natureza
como destino e espaço de reflexão e liberdade. As imagens cheias
de detalhes, próximas da estética naïve e do mundo da infância,
jogam de forma audaz com os contrastes cromáticos do álbum.
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