
Aquest llibre infantil ens explica la història d'un gos anomenat
Únic.
El nostre protagonista viu a la seva illa, amb les coses i els
humans.
Però un dia apareix un nou grup de gossos. A l´Únic no li
agrada, ni una mica, i així ho fa saber. 
No vol compartir les seves coses i creu que la presència de
tants gossos està provocant un caos (encara que en realitat
sembla força divertit...).
No obstant això, quan tots se'n van de l'illa, l'Únic descobreix
que estranya els seus nous amics i decideix córrer per
recuperar-los.
Se n'adonarà que algunes coses són millors amb amics i
amigues?
Descobreix-ho en aquest irresistible debut com a autor i
il·lustrador d'Adam Beer.

Un llibre fantàstic per
animar a compartir i

fer nous amics. 
Sense oblidar que és

un àlbum il·lustrat
perfecte per als

amants dels gossos.
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F I T X A  T È C N I C A

Adam Beer ha treballat com a guionista gràfic
durant vint anys (a la televisió, animació, art i
vídeo-jocs). Va començar la seva carrera a la sèrie
de televisió Teletubbies i després ha estat en molts
altres programes.
El seu debut com a iŀlustrador fou amb Mammoth,
que publicà el 2021, i el seu primer treball com a
creador i iŀlustrador es amb L’Únic. 
El 2018 va guanyar la competició SCBWI
‘Beginning, Middle & End’ amb Monster Tea Party. 
 

 

Novetat
Octubre 2022
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https://andanaeditorial.box.com/s/l9p4f4yv0zdszuwhssww6tmc9xn3aaky
https://www.wordsandpics.org/2018/11/scbwi-bi-conference-2018-illustrators.html

