
Qui està dormint al riu? I a l’arbre? I sota la fulla?
Aixeca les solapes i descobreix qui s’amaga!
Un llibre de cartró amb solapes per els més petits on 
hauran de descobrir diferents animals salvatges i 
aprendran a anomenar-los i conèixer els seus hàbitats...
Un nou llibre del simpàtic autor d’On vius, cargol? i El 
Ratolí i l’Arc de Sant Martí, entre altres publicacions.

Petr Horáček va néixer a Praga. Des de petit que volia 
ser il·lustrador, i preferia mirar les fotografies i dibuixos 
de l’interior dels llibres en lloc de llegir-los. Quan tenia 
15 anys va entrar a l’Escola Superior d’Art de Praga i 
va estar treballant dos anys en una agència oficial de 
publicitat i disseny (encara que a l’Eslovàquia comunista 
no hi havia massa joc en el disseny de la publicitat…). 
Més tard, va estudiar sis anys a l’Acadèmia de Belles 
Arts de Praga, on va conèixer la seva dona, amb qui es va 
traslladar a viure a Anglaterra. Va començar a treballar 
en llibres per a nens quan va néixer la seva primera 
filla i des de llavors no ha parat. Ha estat guardonat 
amb diversos premis, com el Best Children’s Book of 
the Year per Washington Post (pel llibre L’oca ruca) o el 
Picture Book of the Year d’Holanda (per Una casa a la 
mida), ambdós llibres publicats per Editorial Joventut.
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1a edició, setembre del 2018
Format: 18 x 18 cm. 14 pàg. Cartró amb solapes
Preu: 9,52 / 9,90 € IVA inclòs

Títol original: Who is Sleeping?

¿Quién está durmiendo? (Castellano) 
ISBN 978-84-261-4517-8

FICCIÓ 
Edat recomanada: 10 mesos
Col·lecció: Llibres amb Sorpresa.
Temes: animals, hàbitats, descobrir, primers conceptes, hora 
d’anar a dormir.
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