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Kevin Henkes

—Hola, soc en Chester.
M’agrada jugar al croquet,
la mantega de cacauet
i fer-me el llit.
En Chester té la seva manera de fer les coses…
Talla els entrepans en diagonal, s'aixeca del llit sempre per la mateixa
banda i no surt de casa sense un minikit de primers auxilis... Són les coses
d’en Chester.
En Wilson, el seu millor amic, fa el mateix. Es disfressen plegats, demanen
els mateixos regals per Reis, i sempre van junts en bicicleta. Quan un té
gana, l’altre també. Són les coses d’en Chester i en Wilson.
Però llavors la Lilly es muda al veïnat. I la Lilly també té la seva manera de
fer les coses...
AUTOR: Kevin Henkes
IL·LUSTRADOR: Kevin Henkes
TRADUCCIÓ: Marc Donat Balcells
ISBN: 978-84-124671-4-7
IBIC: YFH
THEMA: YFH
PUBLICACIÓ: Abril 2022
COL·LECCIÓ: Meraki narrativa
(primeres narratives)
FORMAT: tapa dura cosida
MIDES: 190 x 240 mm
PÀGINES: 36
PREU AMB IVA: 14,50€
EDAT ORIENTATIVA: a partir de 6
TEMÀTICA: enaltiment de l’amistat.
ASPECTES CLAU: amistat, prejudicis,
primeres impressions, personalitat.

Les coses d’en Chester és el primer títol de primeres narratives de Meraki.
Una línia dins la col·lecció de narrativa que vol promoure el gust per la
lectura alhora que pretén acompanyar els lectors en aquest procés de
convertir-se en lectors autònoms.
Una tipografia clara, un cos de lletra força gran i una extensió molt
moderada, que combinades amb la il·lustració busquen ajudar al lector a
emprendre per si sol l’aventura de la lectura individual. Però alerta!
Aquestes històries són fantàstiques, també, per llegir en família!
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