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ÀLBUMS IL·LUSTRATS4UN MILIÓ D’AMICS

Temes: amistat, discapacitat / diversitat 
funcional, diversitat / integració, rima / poesia.

+3

Sinopsi

És ben especial, 
el meu osset. 
Plegats, hem viscut mil aventures, 
però ara està molt malmès… 
L’estimaré més… o menys?

Descobreix-ho en aquesta història tendra i plena d’acció sobre 
un nen i el lligam tan especial que té amb el seu os favorit. Un 
meravellós àlbum il·lustrat creat per les guardonades Teresa 
Heapy i Katie Cleminson.

Sobre el llibre
Una emotiva història que reflecteix el profund afecte que té un 
nen pel seu osset de peluix, el seu fidel company de somnis i 
aventures, de les quals no sempre surten il·lesos… El text escrit 
en rima, fa que sigui ideal per a compartir amb qualsevol nen, 
que fàcilment se sentirà identificat amb les peripècies dels dos 
protagonistes. A més, com a teló de fons, la història transmet 
valors tan importants com l’acceptació de la diferència, perquè 
el nen entén que, encara que el seu osset ja no sigui perfecte, no 
el deixarà d’estimar per aquest motiu.

Teresa Heapy 
Va ser editora de comissionat a Oxford University Press, 
treballant de primera mà amb molts autors, fins que es va adonar 
que el que realment volia era escriure els seus propis llibres. Avui 
dia escriu àlbums il·lustrats, llibres de narrativa infantil i llibres 
de no ficció per a nens. Diu que la millor part del seu treball és 
inventar coses: seguir una idea i veure a on la porta!

Katie Cleminson  
Va estudiar Il·lustració a North Wales School of Art on es va 
graduar amb la màxima excel·lència, la qual cosa li va permetre 
exhibir el seu treball a Londres, Polònia, Itàlia, el Japó i Corea 
(va ser seleccionada per la prestigiosa Exposició d’Il·lustradors a 
Bolonya). Els seus llibres han estat traduïts a múltiples idiomes. 
El més conegut, Otto, l’os de llibre (publicat per la nostra 
editorial), va rebre diversos premis, com l’Hampshire Picture 
Book Award, i va ser triat pel Sunday Times com un dels 100 
millors Clàssics Moderns per a Nens.

Enllaços d’interès
→ Web de Teresa Heapy 
→ Web de Katie Cleminson 
→ Ressenya de l’edició anglesa
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