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Στον Λουέλιν δεν αρέσει καθόλου να αισθάνεται λύπη, θυμό, μοναξιά ή ντροπή. Έτσι, σκαρφίζεται  
ένα πανέξυπνο σχέδιο: κλείνει τα συναισθήματά του μέσα σε βάζα και τα παραχώνει σε ντουλάπια,  
ώστε να μην τον ενοχλήσουν άλλο πια. Μετά από λίγο, το κουνελάκι δε νιώθει σχεδόν τίποτα…
Τι θα συμβεί όμως όταν τα συναισθήματά του αρνηθούν να μείνουν άλλο κλεισμένα σ’ ένα βάζο μέσα;

Η Μαρσέρο προτείνει μια νέα οπτική στον 
τρόπο που βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε 
τα συναισθήματα… και υπογραμμίζει πόσο 
σημαντικό είναι να τα μοιραζόμαστε με 
άλλους… Ένα πολύτιμο μάθημα για τους 
νεαρούς αναγνώστες, αλλά πιθανότατα και 
μια απαραίτητη υπενθύμιση για τους ενήλικες.

School Library Journal

Ένα υπέροχο βιβλίο  
για τον τρόπο που τα συναισθήματα 
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Του Λουέλιν του άρεσαν τα τρομακτικά βιβλία,

τα τρομακτικά αστεία,

και τα τρομακτικά κινούμενα σχέδια.

Γιατί του σκελετού 
δεν του άρεσε η 

σιωπή στην ερημιά; 
Γιατί 

έσπαγε 
κόκαλα! 



Όμως του Λουέλιν δεν του άρεσε να φοβάται.
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