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I Ŀ L U S T R A T

Un conte tendre i
important sobre el fet de
veure realment les
persones que ens envolten..
i sobre el dret de tots
nosaltres a tenir un lloc.

FITXA TÈCNICA
Els invisibles ens narra la història d'una jove anomenada
Isabel i la seva família. Hi havia moltes coses que la
família d'Isabel no es podia permetre, però intentava no
preocupar-se per les coses que no tenien. Però un dia,
va passar que no hi havia prou diners per pagar el
lloguer i totes les factures. Això els va obligar a deixar
casa plena de records feliços i mudar-se a l'altre costat
de la ciutat. Un lloc on eres invisible.
Aquest àlbum il·lustrat és la història d'una nena que
decideix ajudar els altres per aconseguir una de les
coses més difícils... fer que tot canviï.
Aquest llibre il·lustrat ens mostra la vida d'aquelles
persones que són ignorades en la nostra societat, la
història d'aquells als que els han fet sentir invisibles.
Un llibre que ens descobrirà que tots tenen un lloc aquí.
Tots pertanyem al mateix món.

TOM
PERCIVAL

Es podria dir que Tom Percival va
tenir una infància poc
convencional en una part remota i
bella de South Shropshire. També
es podria dir d’una altra manera,
que va crèixer en una caravana
freda sense electricitat ni
calefacció. Independentment de la
manera que ho mireu, aquests
anys de formació són, sens dubte,
el que primer li va interessar per
escriure i dibuixar. És l'autor del
llibre El mar ho va veure.
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ARGUMENTS
Una invitació a descobrir el paper
fonamental de les persones que
són ignorades en la nostra
societat.
El valor d'una nena aconsegueix
canviar les coses. Una invitació
per creure en les nostres
possibilitats.
Les il·lustracions de Tom Percival
estan plenes de color i de
matisos.
De l'autor que ja ens va
conquistar amb el llibre EL MAR
HO VA VEURE

DEL MATEIX AUTOR...

