
NADAL 18 

Hem fet aquesta tria a partir de les recomanacions de El Garbell 15 de l’Associació de mestres Rosa Sensat,  

Invitació a la lectura Jaume Centelles, de la llibreria Casa Anita i amb les aportacions de mestres de 
l’escola. 

*Aquesta classificació per cicles és només orientativa. Cal tenir en compte la sensibilitat, els 
interessos i el gust personal del lector. Seure junts per compartir una història interessant i 
unes belles imatges és un plaer i un valor a qualsevol edat. 

EDUCACIÓ  INFANTIL  

 

 

Un lleó golafre.LUCY RUTH CUMMINS. Corimbo. Havia una vegada ...un lleó molt golafre ...està llest per 
gaudir d'un dia emocionant amb uns altres amics animals. Però, de sobte, els seus amics comencen a 

desaparèixer a un ritme alarmant! Algú està robant als amics del lleó golafre, o aquí que està passant?Un llibre força 
original i diferent que proporciona una bona dosi de rialles. Per ser llegit en veu alta i anar fent inferències del que creiem 
que pot passar. 

 Flis Flas .ÁLEX NOGUÉS .A Buen Paso. De vegades ens preocupem massa per tot allò que pot arribar a 
passar, per allò que mai passarà i ens atabalem. Aquest no és el cas d’en Ludovic, un jove ànec que pren les coses tal com 
li arriben. Cada dia, vola neda i menja, viu a prop d’un llac on a l’hivern la temperatura baixa tant que congela l’aigua. 
Però això, en Ludovic no ho sap. De manera que el dia que aterra sobre el gel, enlloc d’espantar-se, començarà el seu 
aprenentatge organitzat al voltant d’un procés d’assaig i error. 

     Atascado .SHINSUKE YOSHITAKE. BFE. «Me he quedado atascado y no me puedo desnudar.» Així 
comença una història ben quotidiana: un nen que vol desvestir-se sol i una camisa que es queda encallada a l’altura del 
cap i no vol sortir.  Yoshitake crea un relat ben divertit: com serà la vida del nen si no pot treure’s la camisa? Com 
s’alimentarà, com es relacionarà... en definitiva, com farà vida normal?  

I la teva casa Tomasa?MAR BENEGAS.Combel. Qui deu ser la Tomasa,on deu viure?Per treure’n 
l’entrellat podem acompanyar el gripau i mentre la busquem podrem entrar a l’interior de les cases d’altres amics i 
descobrir com viuen.Amb una estructura repetitiva,un text rimat,uns colors brillants i contrastats i unes solapes que 
amaguen sorpresas. 

 



Baixa dels núvols.Germán Machado. Ekaré. Cada matí, la protagonista de la història escolta dir: 
«Baixa d’aquest núvol, dormilega!». Llavors, interromp la xerrada amb l’ós canós i es beu la llet a tota 
velocitat per no arribar tard a l’escola. Alguns pensen que està als núvols, però no és del tot així; ella 
està massa ocupada, fascinada observant com treballen les formigues, muntant a cavall de mar o 

prenent cafè amb el seu amic rinoceront. Un poètic àlbum sobre el valor de la imaginació. 
 

 

Dolent. LORENZ PAULI. Takatuka. Els animals de la granja acostumen a ser amables i respectuosos els 
uns amb els altres, però avui, per divertir-se, han decidit fer entremaliadures. El gos espanta el gall, la cabra es menja les 
flors de l’hort i el porc fa veure que tot sol s’ha acabat tot el que hi havia a la menjadora. Però quan apareix el ratolí, i el 
gat demana el seu torn per poder fer una dolenteria, tots reaccionen amb por: quina en durà de cap? 

  La Lluna,la Terra i el Sol.CARME SOLÉ I VENDRELL.Comanegra. Solé Vendrell és un referent mundial 
indiscutible en la il·lustració infantil. Els seus pinzells, amb la ploma de Jaume Escala, ens expliquen aquí, per als més 
menuts, la magnífica història d’amor entre la Lluna, la Terra i el Sol, i de com van començar a dansar sobre nostre en un 
temps immemorial. 

Mi oso grande,mi oso pequeño y yo. MARGARITA MAZO.NubeOcho. Paraules dolces i colors tendres  per 
narrar sentiments d’afecte,seguretat i protecció que a la protagonista li agrada rebre i també donar. Sabem qui és l’ós 
petit,company d’aventures de la nena protagonista, però qui és l’ós gros? Un llibre que, a més, emocionarà els pares. 

 

 

Zoo de paraules.RAMÓN BESORA. Edebé. És un bestiari deliciós i alhora màgic. L’autor juga amb les 
paraules d’una forma magistral. Hi ha una subtil influència de Rodari. Un bon poemari il·lustrat que 
combina aquests jocs de paraules i d’imatges amb una tonalitat harmònica dels dos llenguatges –

modulada amb precisió entre l’humor i la tendresa–, l’elegància dels dibuixos de Wimmer i la sonoritat dels versos de 
Besora. 

 Anem a dormir. PATRICIA MARTIN. Flamboyant. Amb aquest títol s’inicia una nova col·lecció d’àlbums 
sense mots per als més petits que recullen situacions quotidianes narrades amb encert des de la paleta suau de la 
il·lustradora. Si la tendresa la posen els colors,l’humor el trobem en les expressions de la protagonista. 



Tot a punt.XAVIER DENEUX. Combel Tot un numerari  enginyós a partir d’un punti d’un treball meticulós 
amb encunyats. A través del llibre joc,avançant i descobrim què s’amaga darrera cada sèrie de punts. Pàgines de cartró 
preparades per ser molt treballades i un pantone vibrant. 

Un mar de tristesa. ANNA INDICA. Kókinos. Per als més petits una història divertida sobre un peix 
que intenta treure somriures als seus companys marítims però la cosa sembla complicada... O potser només cal 
capgirar alguna cosa perquè tot canviï. 
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Els contes de la mare ossa. KITTY CROWTHER. Libros del zorro rojo. Una vegada més podem gaudir 
d'aquest art a Els contes de la Mare Ossa, un àlbum infantil que acompanya el moment d’anar a 
dormir. S’ha fet fosc i, ficat al llit i amb els ulls encara oberts, l’osset li diu a la Mare Ossa: «Mare, 
explica’m tres contes», i ella els hi explica fil per randa. En aquest ritual les rondalles, que recorden 
les que es narraven a la vora del foc, el fan viatjar fins al bosc tenebrós que hi ha a prop, on habiten 
bèsties, animals i criatures fantàstiques. La mare parla de la guardiana de la son, que cada vespre fa 
sonar el gong i els diu als animalons que és hora d’anar a dormir; Es pot tenir la sensació que tot 

aquest univers tan ric no càpiga en un format petit –el que solen tenir les seves obres–, però sí, en aquest llibre tot hi 
encaixa molt bé. Celebrem, doncs, que puguem dir-nos «bona nit!» a la manera de Kitty Crowther. 

 
 

La Sara i el Pelut. Un poni que fa lladrucs.JAN BIRCK. Cuatro  azules. La Sara i la seva mare acaben 
d’arribar a la ciutat. Mentre la mare s’afanya posant ordre al nou pis, la nena està preocupada perquè 
no té amics. Com que la mare està molt enfeinada i no la pot atendre, baixa al carrer a provar de fer 
noves amistats però es troba amb el rebuig dels nois que hi juguen i li diuen que no la volen allà. 

La Sara torna a casa i es refugia en els llibres. Mentre llegeix un conte d’indis, se li acudeix que potser un cavall podria ser 
una bona companyia i així tindria un amic.La mare treballa de nit i això sol ser un focus de problemes emocionals i 
dificultats diverses, l’autor, en Jan Bick, ho positivitza i les presenta valentes, independents i intrèpides. Com que l’autor 
també es l’il·lustrador, es val d’unes imatges molt potents per mostrar-nos la personalitat de les dues, amb els cabells 
negres i esbullats, fortes, decidides, de persones que dominen la seva vida i que són capaces de trobar solucions a tot. 

 

Retrat de família. LLUÍS FARRÉ. Combel. Amb la intenció d’acompanyar els nens i nenes de 3 a 6 
anys en les seves primeres lectures, els contes d’aquesta col·lecció els faran descobrir a poc a poc els 
mecanismes de la lectura per tal que, gràcies a la seva intuïció i coneixements previs, puguin seguir el 
fil de cada història. 

A tots ens sembla que la nostra família, en les coses bones i en les dolentes, és única. Potser sí, o potser no. Però segur 
que com aquesta, no n`hi ha dues! 

https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=662


 

Pam a pam.LEO LIONNI.Kalandraka. “Pam a pam”, un clàssic de Leo Lionni de 1960, va ser el seu 
primer llibre de faules, protagonitzat per una astuta eruga que se les enginya per no ser devorada per 
diversos ocells. Aquest llibre, que va guanyar la primera de les quatre medalles Caldecott de Leo 
Lionni, planteja la dicotomia entre el que es pot mesurar (el bec del tucà) i el que no (una cançó) 

«Encara que no té una lliçó explícita, convida a buscar significat», va afirmar leo Lionni, autor d’aquesta obra amb un 
component simbòlic prou evident. 

 

Diez cerditos luneros. LINDSAY LEE JOHNSON.Ekaré. El blau nit és dels plats forts d’aquest àlbum 
protagonitzat per deu porquets,el nom dels quals el sabem a través de les guardes,on ja es presenten 
els personatges. Un altre és la lluna resplendent que il·lumina la nit i convida els porquets a sortir per 
la finestra i anar a fer un tomb. Però ,ai…els núvols! Si l’hora d’anar a dormir és màgica,transgredir-la 

encara ho és més! 

Quan el glaç es fon.ROSIE EVE. Zahorí Books. La tempesta s’apropa, el clima està canviant. El sol està 
fonent el casquet polar. Hi ha massa aigua i no hi ha prou glaç.En un Àrtic alterat pel clima, aquest és el viatge èpic d’un 
os polar, valent i ple d’esperança. 

 

Grans de sorra. SYBILLE  DELACROIX. Joventut. Amb llapis de grafit, negre i gris, la il·lustradora ens 
dibuixa un tendre i poètic àlbum d’una dimensió artística extraordinària. Ideal  per no deixar del tot 
enrere les vacances! 
A partir d’un grapadet de sorra trobat al fons de la sandàlia, reviu tot un món; un món de vent i de 
sol, de xipolleigs i aromes, el món feliç de les vacances i de la infantesa. Les onades, el vent i el sol, els 

feliços moments de joc i fragàncies. Records que s’escolen entre els dits com la sorra… perquè és l’hora d’anar a dormir i 
de tornar a la rutina! 

El llop, l’ànec i el ratolí.MARC BARNETT.  Joventut.El llop s’ha empassat un ratolí i un ànec. Però 
com diu l’ànec: “és cert que el llop m’ha empassat,però no tinc cap intenció que se’m mengi”. Meravellosa, tendra i 
divertidíssima història d’amistat. 
 

 

Som aquí. OLIVER JEFFERS. Andana. El  nostre món pot ser un lloc desconcertant, especialment si 
acabes de néixer. Quan un nadó arriba al món el seu cap està ple de preguntes. Ara podrem ajudar-
lo a contestar-les amb ajuda d'aquest nou àlbum de l’ Oliver Jeffers. Aquest llibre ens convida a 
explorar què fer en el nostre planeta i com vivim en ell.  

  

 

http://www.ekare.com/ekare/diez-cerditos-luneros/
http://www.ekare.com/ekare/diez-cerditos-luneros/


 

 

La tassa. REBECCA YOUNG. Símbol. Un dia, de bon matí, en Dídac va haver de marxar de casa...i 
buscar-ne una altra. A la motxilla hi  portava un llibre, una cantimplora i una manta. Portava també 
una tassa plena de terra del lloc on solia jugar…Així comença aquesta història. 

  

 

Los siete tremendos cabritos.SEBASTIAN MESCHENMOSER. FCE. «Los siete tremedos 
cabritos» és un àlbum il·lustrat que fa riure molt, però molt.L’autor, en Sebastian Meschenmoser, es 
val del coneixement previ que tenim del conegut conte de “Les set cabretes i el llop” per mostrar-nos 

una versió que ho capgira tot completament i que encantarà als infants desordenats perquè el caos que hi ha al conte és 
el que salvarà les cabretes, precisament, de ser devorades pel llop. 

  

 

Irene la valenta.WILLIAN STEIG. Blackie Books. La Irene, filla d’una modista, té una missió: portar-li un 
vestit a la duquessa. No l’espantarà la tempesta ni un vent que insisteix a fer-la agafar por. Intenta 

travessar el bosc: se li congelen les llàgrimes, s’enfonsa en la neu, cau la nit... la Irene corre perill! És petita. I sabem que 
com més petit ets, més valent has de ser per poder fer grans coses. Però és que ella és Irene la valenta. Un clàssic modern 
per a primers lectors. 

CICLE MITJÀ 

 

Naixements bestials.AINA BESTARD .Zahorí Books. Quantes espècies poblen el nostre 
planeta, quantes maneres de néixer, créixer i viure! Cada nova vida és un petit gran 
miracle.Un delicat llibre on les transparències ens descobreixen poc a poc aquest viatge on 
tot comença. 

 

 

Jo vaig amb mi.RAQUEL DÍAZ REGUERA. Thule. A una nena li agrada un nen, però el nen no es fixa en 
ella, no la mira. Què pot fer? Els seus amics li aconsellen de tot: que es tregui les cues, les ulleres, el 
somriure, les pigues, les ales, que no sigui tan xerraire. El nen per fi s'ha fixat en ella, però, amb tant 
treure's coses, fins i tot han marxat els ocells del seu cap. I la nena se n'adona que ja no és ella i 

decideix recuperar les seves cues, les ulleres, el seu somriure, les seves pigues, les seves ales, les seves paraules... 

 

 

Els esquelets divertits.JANET & ALLAN AHLBERG Kalandraka. Els esquelets divertits”és una divertida 
història protagonitzada pels esquelets d’un home, un nen i un gos que surten una nit a passejar i a 
espantar a la gent. Lluny d’infondre por, són personatges simpàtics i alegres que s’ho passen be- i els 
lectors amb ells- jugant, cantant i fins i tot espantant-se els uns als altres. Però els dos primers són 

tan despistats que per reconstruir els ossos desllorigats de la seva mascota ..., còmic i melòdic embolic. 

http://www.kalandraka.com/es/autores/detalle/ficha/ahlberg/


Ariol,un burrito como tú y como yo. EMMANUEL GUIBERT. Harper Collins Ibérica. El dia a dia 
de la classe més «animal» de l’escola. Un ase de color blau que té un porc com a millor amic, un 
porc enamorat d’una vedella... i tota classe d'aventures divertides que ens parlen de les relacions 
humanes, especialment de les escolars. Un còmic divertit amb històries curtes que es llegeix d’una 
revolada. 

 

 

 

Goteta. STÉPHANIE JOIRE. Joventut. La Goteta inicia un viatge: es desprèn del seu núvol i cau 
lentament del cel. El vent la fa ballar i fer giravoltes. Un raig de sol treu el cap i en arc de Sant Martí 
es transforma! En aquest àlbum acordió, i mitjançant un text imaginatiu i rítmic, el nen segueix el 
viatge d’una gota d’aigua del seu núvol fins al mar i de tornada cap al núvol. 

 

 

Curiosity. La història d’un robot de Mart.MARKUS MOTUM. Flamboyant. “Tant és el lloc del món on 
siguis ara, jo sóc molt i molt lluny. Ni tan sols sóc al mateix planeta que tu. Sóc un robot de Mart. Sóc 
un rover, un vehicle robot, construït per explorar indrets remots: llocs massa llunyans o massa 

perillosos perquè hi vagin humans. Com vaig arribar fins aquí? Per què m’hi van enviar? Aquesta és la meva història”. 
Així comença el llibre del robot Curiosity. L’espai és un dels temes que captiven als nois i noies i de ben segur que amb 
aquest llibre de coneixements, creixeran els aspirants a astronautes. 

 Què en fas, d’un problema?KOBI YAMADA. Birabiro. Per  què serveixen els problemes? Ens repten, 
ens modelen, ens empenyen i ens ajuden a descobrir la nostra fortalesa, valentia i capacitat. Encara que no sempre els 
vulguem, els problemes ens podem transformar de maneres inesperades. Aleshores, què en faràs, del teu problema? 
La decisió és nomes teva. Agrada trobar tot de símbols (les orenetes, les balenes, la brúixola, etc.) que ajuden a 
entendre el  pas del temps, els somnis i desitjos, la família, etc. 

 

 

El segrest de la bibliotecària.MARGARET MAHY. Viena. Una colla de bandits ha segrestat la 
senyoreta Ernestina Laburnum, que, tal com els confessa ella mateixa, no és rica, ni té parents 
famosos, ni tan sols té casa! Però els bandits l’han triat perquè és la bibliotecària del poble, i estan 
convençuts que l’ajuntament estarà disposat a pagar un enorme rescat per recuperar-la...Una 

història molt divertida sobre l’extraordinari poder dels llibres. Fantàstic per llegir a tot arreu, fins i  tot com a lectura 
col·lectiva.  

 

 

 



 

 

 

Corre, Kuru, corre!.PATXI ZUBIZARRETA. Edelvives. Blanca entra a l'hospital per una caiguda i allí 
coneix a Kuru. Com aquest prefereix no explicar la seva història perquè li resulta massa trist, li explica 

la de la girafa que en 1827 viatja des d'Egipte a París com a regal del patxà Mehmet Alí als reis de França. En aquest 
viatge l'acompanya Atir, un nen que també està sol en la vida i del que es fa inseparable. 

 

 

Robinson.PETER SIS. Ekaré. Per a les seves narracions l’autor busca les idees en els seus viatges; en 
aquest cas, ha estat un viatge a la seva infantesa el que ha inspirat aquesta història. Mentre els seus 
amics van a una festa de disfresses vestits de pirates, en Peter es disfressa del seu heroi: Robinson 

Crusoe. No aconsegueix l’èxit esperat, i aquella nit el nen té un somni... Partim d’una situació molt real per arribar a la 
gran aventura! Imprescindible!! 
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Rosa blanca. ROBERTO INNOCENTI. Kalandraka. La Rosa Blanca és una nena alemanya que presencia 
la detenció d’un nen per part d’uns soldats.  Seguint el camió on el traslladen, arriba a una tanca de 
filferro amb nens immòbils a dins, presoners, famolencs i que porten una estrella cosida a la roba. Les 
seves anades i vingudes a aquest camp de concentració seran contínues i d’amagat, per portar-los 
menjar.L es il·lustracions hiperrealistes transiten per les diferents etapes del nazisme a Alemanya com 

si fossin fotogrames. Perspectives, plànols, color... Tot per transmetre la barbàrie de la guerra i els valors de la nena.  

  

No llegiré aquest llibre. JAUME COPONS.La Galera. En Juls no vol llegir el llibre que li ha donat la seva 
mestra, però no hi té res a fer. De molt mal humor, comença a llegir i, a mesura que avança la lectura, 
critica tot el que li molesta del llibre: els recursos que utilitzen els autors, els personatges, la lletra... No 
para de queixar-se fins que la Lia, la protagonista del llibre que llegeix, surt del paper i li diu quatre coses. 
Quin caràcter! 

No llegiré aquest llibre és una novel·la gràfica dins una novel·la gràfica, que tracta el món dels llibres i la lectura d'una 
manera intel·ligent, gamberra i divertida. 

  

Un llarg viatge.DANIEL H. CHAMBERS. Kalandraka En un temps marcat pel drama dels refugiats, aquesta 
obra oportuna i necessària de Daniel Hernández Chambers i Federico Delicado encoratja a la reflexió 
amb una mirada tendra i dura alhora: tendra per reflectir el costat més humà d’un conflicte per mitjà 
de la metàfora de les aus; dura per la contundència d’un final que ens colpeja amb la crua realitat. Les 
il·lustracions descriptives i naturalistes –no exemptes d’acurats elements simbòlics– reforcen el 

missatge. Són imatges de gran plasticitat que transmeten emocions: la tristesa, la penúria, l’extenuació… 
i malgrat tot, la lluita, la dignitat, , la companyia, el suport, ajuda… els somnis de milions de persones que tenen dret a 
viure en pau i en llibertat. 

 



 Jo, en Watson i l’armari de la Jacqueline.GEMMA LIENAS. Cruïlla. La Isolda ha trobat unes fotos antigues 
dins un llibre que li han regalat. Hi surten dues nenes petites i una dona molt misteriosa. Qui deuen ser? Ella i el seu 
amic Watson comencen una investigació per esbrinar-ho i fer arribar les fotos al seu destinatari. Pel camí, descobriran 
una part de la història del seu barri i resoldran el misteri de l'armari de la Jacqueline. La novel·la té altres aspectes de 
denúncia social que estan tractats amb delicadesa però sense amagar res. El bulling, els desnonaments, la memòria 
històrica,… hi són presents. 

 Jules Verne i la vida secreta de les dones planta.LEDICIA COSTAS. Barcanova. La família de la Violeta 
amaga un secret mil·lenari que ha aconseguit mantenir en secret fins ara. Jules Verne, el cèlebre escriptor, ha 
desembarcat al port de Vigo amb una maleta i un munt de preguntes. Ho vol saber tot de les dones planta...Misteri, 
aventura i màgia ancestral en un trepidant viatge contra rellotge. Una història de suspens que entrellaça el fet reial amb 
el fantàstic”.  

 Te espero en el almendro.JOSÉ CARLOS ROMÁN. Quaterni. Al Japó mil·lenari, dos joves amants 
s'enfrontaran a les seves famílies per poder viure el seu amor secret. Una relació prohibida, amb un final inesperat, que 
marcarà les seves vides per sempre. 

 De qui és aquest esquelet?. HENRI CAP. Librooks Com s’articula? Per a què serveix? Com podem distingir 
al primer cop d’ull un esquelet humà del d’un goril.la, o reconèixer un crani de tortuga entre els d’altres animals? Aquest 
llibre esdevé un document fascinant ple d’endevinalles, trencaclosques i jocs d’observació per aprendre i divertir-se 
alhora. Benvingut a la galeria secreta dels esquelets! 

 

 

La niña invisible.PUÑO. SM. La major aventura és poder decidir quin vols que sigui la teva aventura.  

 En temps dels avis dels avis dels teus avis, quan encara no s'havia inventat el «bon dia», Trog va voler fer 

el Viatge. Però, en la tribu dels Invisibles, el Viatge només el feien els nens. I Trog era una nena. Així que Trog va 

decidir fer el que feien els nens: va sortir a la nit, va creuar l'erm i va buscar una presa. 

 



  

 

El refugi de Tarek. MURIEL VILLANUEVA. Vaixell de vapor.La mare de l’Ariadna és camionera, però també 
ha de cuidar l’àvia, el seu germà, el negoci familiar... i no li queda gaire temps per dedicar a la filla, ni a 
ella mateixa. Un bon dia, l’Ariadna decideix amagar-se al camió de la mare, en un viatge que les porta a 

l’altra punta d’Europa, però ella no és l’única que s’hi amaga.El drama dels menors no acompanyats en el fet migratori i la 
dificultat de trobar l’equilibri entre les relacions familiars en un moment de crisi, des d’una mirada neta de prejudicis. 

 

  

L’illa de l’Abel.WILLIAM STEIG. Blackie BooksL’Abel és un ratolí molt feliç que viu amb la seva estimada 
Amanda. Ho té tot i no necessita res més, però en un dia de pícnic els sorprèn una tempesta, un vent 
huracanat s’emporta el mocador de l’Amanda i ell, volent recuperar-lo, és arrossegat pel temporal fins a 
una illa deserta. Allà haurà d’aprendre a sobreviure i a defensar-se de tots els perills que l’envolten, i 
haurà de pensar com ho pot fer per sortir d’allà. Tot i així descobrirà coses meravelloses de la vida i de les 

coses que li dona l’illa. L’acurat llenguatge, l’humor subtil, les reflexions d’aquest ratolí polit i educat  fa que sigui un llibre 
fantàstic per ser llegit a l’aula. 

 

 

 

La universitat de Totmeu. FABRIZIO SILEI.Edebe. Els senyors Smirth ho han provat tot per transmetre a 
en Prim els valors  més sans de la vida: la gasiveria i l’egoisme. Però resulta que en Prim no és un hereu 
digne. És un nen bo. Com posar-hi remei? Necessiten una escola adequada, amb un director sorrut, uns 
mestres severs i uns companys terribles que li serveixin de model. Hi ha una escola com aquesta? I 

tant: és la Universitat de Totmeu. Però és que potser és massa bo... Molt d’humor i una reflexió sobre les relacions 
humanes. 

 

 Ciruela.EMMA CLARK.Impedimenta. Ciruela és una gossa, la protagonista i autora d’un diari on escriu tot 
allò que passa al seu voltant. A partir de la seva veu coneixem els seus amos, com viuen, les passejades, els amics, els 
caps de setmana, el que li agrada i el que detesta. Tot un any d’entrades per estimar-la. Un diari en forma de còmic, 
extret del blog que té l’autora amb la seva mascota. No només es ficarà a la butxaca els amants dels  gossos!  

 

 

 

 

https://www.thefabula.com/editorial/blackie-books/

