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Quan l'avi era petit, tot era molt diferent. No hi
havia tantes cases, la llet venia directament de
la vaca i els cavalls estiraven els cotxes. En Pep
segueix amb interès les explicacions de l'avi, però
les entén a la seva manera.
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A partir de

En la segona entrega d’aquesta entranyable parella d’avi i nét, s’aborda amb humor i sensibilitat la dificultat d’explicar als més petits realitats d’altres temps
allunyades del món que coneixen.

4 anys



També
en castellà

Un llibre sobre el pas del temps i dos mons que es troben.

····· Lilli Messina ··
Va néixer l’any 1976 a Offenbach am Main. Allà va estudiar a
l’Escola Superior de Disseny i Comunicació visual, i es va especialitzar en la il·lustració de llibres. Ha escrit i il·lustrat històries que
han estat publicades en més de deu llengües. Takatuka ja ha editat
un altre llibre seu: L’avi és... l’avi!

Diuen que
Sobre L’avi és... l’avi! s’ha dit:
«Una història extraordinària sobre les semblances entre els més petits i els més grans», L’elefant trompeta.
«Les imatges, deformades amb traç caricaturesc i lletra desmanegada, conqueriran petits i grans», Boletín SOL de la FGSR.
«Transmet molta tendresa perquè parla de nens i de grans que són com nens, de l’estimació dels uns i dels altres, i de com el petit Pep veu aquest
tipus tan estrany a qui diu avi, que s’estima tant, però que de vegades es comporta com ell», Anika Lillo, Anika entre libros.
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