El món va
dir sí
Un bon dia va començar el món i va començar el temps, i del xoc entre planetes en va
sorgir la Terra. I van començar les estacions. I primer vam ser peixos dins l’aigua,
després, rèptils i, més tard, mamífers. Vam
començar a caminar sobre dues cames i vam
fer les nostres primeres eines. I el món
semblava enllestit, però d’ençà d’aleshores
sempre hem continuat inventant i fabricant
coses noves que ens han portat progrés,
però també destrucció. I des de llavors
el món no s’ha aturat, i nosaltres tampoc.
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Guanyadora del Premi de la Crítica de Noruega 2018.
Nominada al Premi Brage 2018 de la Fundació Premi
de les Llibreries de Noruega.

Kaia Dahle Nyhus (1990) va estudiar comunicació visual a l’Acadèmia Nacional de les Arts d’Oslo i
il·lustració a la Universitat de Lucerna, Suïssa. L’any 2011 va rebre el Premi d’Il·lustració del Ministeri de Cultura de Noruega pel llibre Hope, said Goose. El 2013 la van nominar al Premi de la Crítica
de Noruega i al premi del Consell Nòrdic de Literatura infantil pel llibre The war. L’any 2014 es va
estrenar com a autora amb el llibre Do you want to hear a secret, pel qual va rebre el Premi d’Autors
Debutants que atorga l’Associació d’escriptors noruecs de literatura infantil (NBU).
Característiques:
Kaia Dahle Nyhus acompanya el lector a través d’un viatge
meravellós per saber d’on venim i quan ens vam convertir
en humans. Les seves frases curtes i plenes de ritme, juntament amb les il·lustracions lineals de vívids colors plans,
representen una manera original i atractiva d’explicar l’evolució als infants amb la intenció de despertar-los la curiositat
sobre dues qüestions fonamentals: Qui som i cap on anem?
Una reflexió intel·ligent sobre la història de l’evolució i el
progrés, i sobre la necessitat de frenar la producció i el consum desbocat per evitar la destrucció del medi ambient i
l’escalfament global.
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Comentaris: «En pocs anys,
Kaia Dahle Nyhus s’ha convertit en
una figura central del llibre il·lustrat tant a Noruega com a la resta
de països nòrdics.
El món va dir sí sembla un primer
pas ideal per fer entendre els més
menuts com ha evolucionat al
llarg dels mil·lennis el món per on
caminem avui.»
Finn Stenstad, Tønsberg Blad
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