
En Pol ha trobat una màquina.Però és una màquina que ni xiula ni brunzeix.
Tampoc no té botó d’ON/OFF. I no emet cap llum intermitent. En canvi, FA lletres. 
I, tal com descobreix en Pol, les lletres poden crear imatges. I les imatges poden 
explicar històries.Que potser ha trobat una màquina d’inventar contes, en Pol?

Alegries que una simple màquina d’escriure pot proporcionar en un món ple de 
ginys d’alta tecnologia. Un suggerent llibre il·lustrat que ret homenatge a 
la creativitat i a la il·lustració com a principals eines de comunicació a l’hora la creativitat i a la il·lustració com a principals eines de comunicació a l’hora 
d’explicar històries, i que ens farà descobrir que sovint, darrere del que pot 
semblar un error, possiblement s’hi amagui un gran talent.

Tom McLaughlin s'autodefineix com un il·lustrador i autor dislèxic. Reconeix 
que és una forma de veure i viure la vida poc corrent, però plena de genialitat. 
En aquest punt, McLaughlin es mostra categòric: cal assumir la dislèxia sense 
por. Tom sempre ha tingut una relació especial amb les paraules; quan escriu, 
aquestes van i vénen, com si tinguessin existència pròpia, però això no impedeix 
en absolut que sigui capaç d'imaginar i crear les seves originals històries.

McLaughlin va treballar durant deu anys com a caricaturista polític per a un diari McLaughlin va treballar durant deu anys com a caricaturista polític per a un diari 
regional del Regne Unit. Actualment es dedica a l'escriptura i realitzar il·lustracions 
i animacions. Viu al comtat de Devon amb la seva dona i els seus fills. Li encanta 
tocar l'ukelele, beure molt te i passar la major part del temps amb la família.
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