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Os guerreiros estaban preparados para un novo combate cando Will, un dos soldados, díxolles aos seus
compañeiros:
—Quero ser raíña!
—Que dis? —riron algúns soldados.
—Iso é imposible! —exclamou un de eles—. En todo caso quererás ser rei!
«Tanto dá», pensou Will, e non volveu mencionalo. Pero estaba decidido: non pararía ata conseguilo.

ENCANTARACHE porque este álbum utiliza o símil da batalla entre dous reinos para narrar a historia dun soldado
que loita por ser raíña con todo o que conleva unha afirmación así nun exército. Will, deberá loitar contra os
prexuízos librando unha batalla onde a perseveranza e a tenacidade levásenlle a cumprir o seu obxectivo. Pero
nesta historia nada é o que parece, ou quizá si!
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RECOMENDADO PARA:
Normalizar a diversidade desde o punto de vista da identidade de xénero a través dunha figura un
soldado que di querer ser raíña. A reacción do resto da tropa e como a perseveranza e a tenacidade
levaralle a conseguilo. Pero neste álbum, nada é o que parece e baixo a normalización da diversidade
de xénero os lectores e lectoras descubrirán un final sorprendente.
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