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«Hi ha una vaca dins del bric de llet.» L’afirmació és rotunda i respon
a una lògica infalible: si en el pot de pèsols hi ha pèsols dibuixats,
en el bric de llet hi ha d’haver una vaca perquè hi està dibuixada.
Un nen inquiet i amb molta curiositat es fa aquesta pregunta i no
para fins a resoldre-la, perquè ja se sap que «les vaques no deixaran
mai de sorprendre’ns».
La visió de la realitat des de la perspectiva dels infants planteja
qüestions, gairebé metafísiques, que només la imaginació pot explicar.
El resultat és una història divertida, amb certa dosi d’humor absurd,
que ens proposa una altra manera de veure les coses.
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§ Els nens i les nenes es fan preguntes sobre el que
els envolta i les responen d’acord amb la seva lògica
improbable i sorprenent.
§ Una història plena d’humor, imaginació i situacions
absurdes.
§ El llibre es basa en el decalatge que es produeix entre
el text, les il·lustracions i el que el lector sap.
§ Després de llegir-lo, no tornareu a veure igual els
brics de llet sobre la taula o a la nevera perquè...
«les vaques no deixaran mai de sorprendre’ns»!
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