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Temes: Aventura, amistat, ciència-ficció, humor, 
mascotes

Sinopsi

La Baika i la Victòria recorren paratges desolats, ciutats en 
ruïnes, cràters fumejants... fugint de tot tipus de perills en un 
món inhòspit.

Des de la gran explosió en què la Victòria es va veure separada 
dels seus pares, ella i la Baika els busquen guiades només per una 
misteriosa llum en el cel, encara que no estan del tot segures que 
sigui una bona pista...

Sobre el llibre

Hom podria pensar que un còmic sobre la destrucció del 
món i el viatge solitari d’una nena no és el llibre més indicat 
per al públic infantil perquè els nens podrien tenir por davant 
d’aquesta història. Però el seu autor, Marcin Podolec, era molt 
conscient que estava creant un còmic per a nens, per la qual 
cosa no va introduir ni vilans ni escenes violentes que poguessin 
posar al límit la sensibilitat dels més petits.

Baika a la fi del món és, contràriament al que pugui semblar, un 
còmic molt adequat per a nens, la força impulsora del qual no és 
la por a un cataclisme, sinó l’amistat i l’anhel per la família.

Aquest llibre recull les dues primeres aventures de la Baika i la 
Victòria en aquest entorn postapocalíptic. La màgia que hi ha 
entre elles serà la clau per a superar totes les adversitats amb 
molta tendresa i humor. 

Marcin Podolec 

Va néixer a Jaroslaw, Polonia, l’any 1991. Va estudiar a l’escola 
de cinema PWSFTViT, a Łódź, especialitzant-se en pel·lícules 
d’animació i efectes especials. Malgrat ser bastant jove, és autor 
d’alguns còmics reconeguts i premiats, i és considerat un dels 
creadors de còmics amb més talent de la seva generació. A més 
de dibuixar còmics, crear pel·lícules d’animació, llegir i cuinar, 
conviu amb la seva gossa Baika (la de la vida real) i són gairebé 
inseparables.
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