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Què en fas, d’un problema? Especialment del que et segueix per tot
arreu i sembla que no se’n vol anar. Et preocupa? L’ignores? Fuges i
l’amagues?
Aquesta és la història d’un problema persistent i d’un infant que no
està gaire segur de què fer-ne. Aquesta és la història d’un problema
persistent i un infant que no sap què fer-ne. Com més temps l’eviti,
més gran es farà; però quan finalment té el coratge d’afrontar-lo, el
problema resulta ser diferent del que esperava.
Si alguna vegada has tingut un problema i només volies que desaparegués, aquesta història és per a tu! Segur que descobriràs alguna cosa
sorprenent del teu problema i…de tu mateix.
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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.
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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. En les seves obres utilitza els mitjans tradicionals —tant llapis com
aquarel•la— per crear textures i llum dins de
les seves encantadores il•lustracions.
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