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En família!
Sobre el fill de la nova xicota del germà de l’exdona 
del pare i altres parents
Text: Alexandra Maxeiner
Il·lustracions: Anke Kuhl

En Biel de vegades es baralla amb la Lisa, la seva germana. La 
Mia no té germans, però ho té tot repetit des que els seus 
pares es van separar. En Jonàs té un mig germà i un tres 
quarts de pare, que s’estima amb bogeria. La Carla i en Max 
tenen dues mares i dos pares. La Júlia està trista des que 
va morir la seva mare i no vol tenir cap altra mare. La Paula 
celebra el dia del seu l’aniversari i el dia en què va arribar a 

casa dels pares adoptius. Tots tenen una cosa en comú: cadascú 
forma part d’una família, i cada família és única i irrepetible. Una diver-
tida guia per entendre les diferents constel·lacions familiars.
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····· Alexandra Maxeiner ·· 
Va néixer el 1971 a Alemanya. Va estudiar arts escèniques, cinema i etnologia a París i Magúncia. 

Treballa com a autora des de 2002 i ha escrit guions per a programes de televisió infantil, comèdies 

radiofòniques, programes de cabaret i obres de teatre. 

····· Anke Kuhl ··
Va néixer el 1970 a Alemanya. Va estudiar il·lustració a Magúncia i Offenbach. Treballa al Frankfurter 

Ateliergemeinschaft Labor. Ha aconseguit el Premi Eulenspiegel per a àlbums il·lustrats.
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«Hi ha qüestions que als adults els costa d’explicar sense fer marrades i donar mitges respostes. Aquest llibre les aborda d’una manera directa», 
Börni Schulz, Bayerischer Rundfunk.

«Un àlbum en què es respira llibertat, del tot encertat [...] El millor són les il•lustracions tipus còmic d’Anke Kuhl, que acompanyen els textos amb 
humor i sensibilitat, i que conviden a una conversa relaxada», Marion Klötzer, Badische Zeitung.
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