
A c e a s t ă  c a rt e  î i  a p a rț i n e  l u i

........................................................

............................................

î n  vâ rs t ă  d e

............





-



Încă de când era copil, Olgăi Gudynn i‑au plăcut po‑
veștile și lumea fascinantă a animalelor și plantelor. 
Pesemne că, în mare parte, aceasta se datorează co‑
pilăriei magice pe care și‑a petrecut‑o la țară, la bu‑
nici, într‑un sătuc liniștit din Prahova, înconjurat de 
dealuri și păduri. Tot pe atunci și‑a descoperit pasiu‑
nea pentru desenat. În clasele primare, umplea cu 
povești și desene paginile de la sfârșitul caietelor, 
motiv pentru care dădea adesea de bucluc. Deși aceste 
două mari pasiuni au urmărit‑o toată viața, Olga 

Gudynn a ales să studieze la început dreptul și apoi psihologia și științele 
educației. Așa se face că, de peste 19 ani, lucrează cu copiii și pentru copii, 
modelându‑le caracterul și insufl ându‑le dragostea pentru frumos. La 
rândul lor, cei mici au ajutat‑o să se întoarcă la cele două mari iubiri, 
desenul și poveștile.
Olga Gudynn a scris prima carte, Aventurile râmei Oli (2016), în joacă, pentru 
fi ii ei Andreas și Patrick, ca să‑i ajute să se împrietenească cu fructele și le‑
gumele și să descopere lumea misterioasă care se ascunde la fi rul ierbii. 
Cartea a fost primită cu mare entuziasm de copii și a devenit în scurt timp 
bestseller. I‑au urmat Aventurile râmei Oli în Laponia (2016) și Aventurile râmei 
Oli la zoo (2017). Se pare că setea de aventură a micuței râme e de nepotolit, 
așa încât ne putem aștepta oricând la o nouă și palpitantă poveste cu Oli.
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Text și ilustrații de
Olga Gudynn



Salutare, eu sunt OLIVER, o râmă ca toate celelalte! 
Prietenii îmi spun OLI.

Mă târăsc cât e ziua de lungă, sap tuneluri prin pământ 
și am grijă de rădăcinile plantelor. 
Florile mele preferate sunt zorelele. Sunt ca niște 
umbrele prietenoase care mă apară de soare și de ploaie. 
Când ești mic, așa ca mine, chiar și picăturile de ploaie 
ți se par mari. Ești curios să afl i cum e viața unei râme? 
Ei bine, fi ecare zi e o mare aventură! Trebuie să 
te ferești ca să nu ajungi hrană pentru păsări sau 
momeală pentru pești, dar, cu toate astea, este tare 
amuzant când ne strângem în cuibul nostru călduros 
de sub pământ și povestim peripețiile de peste zi.







Sunt un visător din fi re. Îmi imaginez 
că într‑o bună zi am să zbor să văd lumea. 

Mama îmi spune că sunt cam aiurit, dar am o mare 
calitate: niciodată nu mă dau bătut. Mai ales când mă iau 

la întrecere cu melcii mâncăcioși. Ha! Ha! Câștig întotdeauna. 
Mottoul meu este: POT ORICE!


