QUAN LA SELVA DESAPAREIX
Rosie Eve

quan la selva desapareix

Una petita elefanta
emprèn una aventura
èpica per lluitar contra la
desforestació i retrobar
la seva família. De la
mateixa col·lecció que
Quan el glaç es fon .
rosie eve

Arguments de venda

Són en aquesta altra reserva, allà, darrere de la ciutat. Sento
el so de la trompa de les meves germanes, oloro la seva
aroma a la brisa. M’encantaria tenir-les a prop, però...

• Un relat emocionant que ens empeny, de la mà
dels animals de la selva, a passar a l’acció per
salvar els boscos tropicals i a canviar el rumb que
està seguint la nostra civilització.
• L’autora combina una narració àgil amb
magnífiques il·lustracions i un enèrgic missatge
de conscienciació ambiental.

... som massa visibles per sortir de la reserva.
Sempre m’ho dieu. Mai coneixeré els meus cosins.

Els animals del bosc van escoltar la cançó de la Mimpi
i s’hi van unir. Junts ressonaven tan fort que ningú
va poder ignorar-los.

• El llibre duu el segell del Club del Petit Activista
i està dedicat als joves activistes climàtics com
Greta Thunberg, i vol sumar nous petits militants
d’aquesta causa.
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• Conté una doble pàgina final
amb informació visual sobre
els boscos tropicals.

40 pàgines
30 x 25,5 cm
Tapa dura
PVP 16,50 €
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Exuberants arbres i frondosa vegetació
per celebrar... el gran retrobament de la
família dels elefants!
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