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Temes: humor, aventures, ciència-ficció, 
cooperació, univers / espai

Sinopsi

Bob, el nostre carter espacial, ha guanyat confiança en si 
mateix des de la nostra última trobada. Però aquesta vegada 
ha d’afrontar un gran desafiament: treballar en equip! Haurà 
de lliurar una sola carta amb l’ajuda de la seva nova companya 
en pràctiques, la Marta. Una tasca aparentment simple que es 
convertirà en una aventura d’un extrem a l’altre de la galàxia. 
A més, sembla que aquesta misteriosa carta ha despertat 
l’interès d’una colla no gaire amigable...

Sobre el llibre
L’esperada segona part de les aventures del nostre carter de 
l’espai és una persecució intergalàctica, amb nous personatges, 
nous planetes plens de detalls i de referències a altres obres 
de ciència-ficció que condimenten a la perfecció la narració 
de la jornada catastròfica d’en Bob. L’univers que Guillaume 
Perreault va crear en la seva primera aventura, no fa més que 
multiplicar les seves possibilitats per a deixar patent l’enginy 
d’aquest autor i la humanitat del seu entranyable personatge 
principal.

Guillaume Perreault   
És un il·lustrador i autor canadenc. Treballa principalment 
en el camp de la literatura infantil i juvenil però també 
en altres iniciatives culturals i publicitàries. Amb la seva 
primera novel·la gràfica com a autor, El carter de l’espai, va 
rebre nombrosos premis com el Pépite France Télévisions 
2016 del Saló del llibre i de la premsa juvenil de Montreuil. El 
seu treball sovint es descriu com calculat i reflexiu, però viu 
i ple de personatges i personalitats fortes. Alterna diferents 
tècniques creatives: des del llapis o la tinta a creacions 
completament digitals.

Enllaços d’interès

→ Web de Guillaume Perreault 
→ Ressenya d’El carter de l’espai 2 (francès)
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