
Ens enlairem!
Els animals estan tan tips de la brossa i la 
brutícia de la granja del senyor Pujol que 
s’empesquen un pla per acabar amb aquesta 
situació.
Sorprenent i hilarant història d’un grup de 

valents animals que construeixen un COET  
INTERGALÀCTIC per a fugir de les escom-
braries i del fum de la granja del senyor 
Pujol... amb l’objectiu d’arribar allà on cap 
animal de granja ha gosat anar mai. Una di-
vertida faula plena d’ acció que tracta sobre 
la cura del planeta.

   I tot narrat per la primera gallina as-
tronauta. 
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Característiques:

Un un text àgil i divertit i unes il·lustracions 
molt acolorides serveixen per apropar a la 
mainada el tema de la cura del medi ambient 
i la responsabilitat que compartim tots.

Comentaris:
«Un llibre excel·lent tant  per les seves il·lus-
tracions, que omplen cada pàgina de colors i  
d’humor, com per la història, que es senzilla i 
esbojarrada, però amb un missatge molt inci-
siu», Our Book Reviews.
«Un llibre que no pot faltar a les nostres pres-
tatgeries», An Awfully Big Blog Adventure.
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Sean Taylor és escriptor, conta contes i mestre d’educació infantil. Dos dels seus llibres, 
Crocodiles are the Best Animals of All  i Purple Class and the Half-Eaten Sweater, han estat 
nominats al premi Roald Dahl Funny Prize. Sean viu una part de l’any a Anglaterra i l’altra a 
Brasil, amb la seva dona i els seus dos fills.

Hannah Shaw és il·lustradora, escriptora i dissenyadora gràfica, i ha il·lustrat, entre d’al-
tres, Crocodiles are the Best Animals of All de Sean Taylor, a més de tres llibres propis. Viu 
a Gloucestershire amb el ferrer Ben i el gos Ren.
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