QUÈ EN FAS, D’UNA IDEA?
Què en fas, d'una idea? Sobretot, si la idea és agosarada o, fins i tot, una mica
esbojarrada... La tries? Camines amb ella? Fas veure que no existeix? Aquesta
és la història d'un infant, d'una idea brillant i de com aconseguirà mostrarla a tothom. No sembla fàcil, però a mesura que la confiança del nen creix,
també ho fa la idea, fins que un dia passa una cosa increïble.
És una història per a qualsevol persona, de qualsevol edat, que alguna vegada
hagi tingut una idea que semblava massa gran, massa rara, massa complicada.
És una història per donar la benvinguda a aquesta idea, per donar-li una
mica d'espai per créixer, i per veure què passa després. De fet, és una història
que acaba de començar...
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Kobi Yamada és el creador de molts
llibres i idees inspiradors, així com el
president de Compendium, una companyia de gent sorprenent fent coses
sorprenents. Viu alegrement amb
l'amor de la seva vida i els seus dos
súper fills a la terra del salmó volador, on fa créixer les seves idees durant tot el dia. Pensa que pot ser la
persona més afortunada del planeta.

Què en fas, d’una idea? ha guanyat
premis com el Gold Book de les editorials independents, el Washington State
Book i el Children’s Book Moonbeam.
També apareix en diverses llistes de
best-sellers, com ara Weekly de Publisher, Wall Street Journal, New York
Times i USA Today.
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Mae Besom es va graduar a
l’Institut de Belles Arts de Sichuan
(Xina) i començar la seva carrera
com a dissenyadora de personatges. Després va decidir abraçar
el seu amor per les il•lustracions.
Utilitza els mitjans tradicionals —
tant llapis com aquarel•la— per
crear textures i llum dins de les
seves encantadores il•lustracions.

“El que fa que aquest missatge sigui tan singular és la senzilla però bella
manera com es combinen el text i la il•lustració, a través dels ulls i la veu
d'un infant. És un llibre espectacular per a totes les edats i és un tresor meravellós per a qualsevol biblioteca.” (The Children’s Book Review)
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