
A en Bob li apassiona la seva feina amb la seva petita 
rutina, fàcil i sense embolics. Per a ell, el correu és 
sagrat! A bord de la seva nau espacial, reparteix cartes i 
paquets a un munt de gent arreu de la galàxia. Almenys, 
a la part de la galàxia que ell coneix. Però aquest matí, a 
l’oficina de correus, en passa alguna... Un nou itinerari 
trenca la rutina quotidiana del nostre carter. Tot i que 
d’entrada sembla que en Bob no s’adapta al seu nou 
trajecte, finalment s’adonarà que els petits canvis 
poden conduir a aventures que val molt la pena viure.
Un còmic preciós que ens farà sortir de la nostra zona 
de confort.

Guillaume Perreault, d’origen canadenc es va formar 
com a dissenyador gràfic. Després d’experimentar 
durant anys amb el disseny, se n’adonà que la seva 
força radica en el món de la il·lustració. Avui en dia és 
autor i il·lustrador independent bàsicament en l’àmbit 
juvenil. Les seves tècniques varien segons el projecte, 
però l’equilibri, el contrast i l’humor són presents en 
totes les seves obres.
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