quan el glaç es fon
Rosie Eve

punts forts:
•

Un llibre preciós sobre el canvi
climàtic ple de metàfores i poesia.

•

Un àlbum il·lustrat per ajudar als nens
a prendre consciència i tenir cura del
planeta i els animals que hi viuen.

•

El primer títol de la col·lecció
«Animals contra el canvio climàtic».
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La tempesta s’apropa, el clima està canviant. El sol està fonent el casquet polar. Hi ha massa aigua
i no hi ha prou glaç.
En un Àrtic alterat pel canvi climàtic, un os polar emprèn un viatge èpic i ple d’esperança per retrobar-se amb la seva mare.
Un àlbum il·lustrat amb pinzellades de novel·la gràfica que ens fa prendre consciència sobre el
canvi climàtic a través de l’evolució d’un paisatge en canvi constant, de la mà de l’animal més
icònic de l’Àrtic.

Sobre l’autora:
Rosie Eve és llicenciada en Il·lustració Infantil per la Anglia Ruskin University i va il·lustrar el seu primer
llibre infantil als 7 anys. Les seves influències heterogènies alimenten el seu univers gràfic, en el que
combina les tècniques tradicionals amb les digitals.
Quan el glaç es fon va ser nominada al premi Stratford-Salariya al 2017 a la categoria d’àlbum il·lustrat.
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Bienvenido al Ártico.
Un lugar de mar, hielo y cielo,
situado en el extremo más al norte de nuestro planeta.

La Tierra se está calentando y el hielo se derrite...

¿Podré encontrar
a mamá?

Todos tenemos que proteger
el mundo en el que vivimos.

