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Juga en família a fer festes mentre anomenes i aprens les parts del 
cos. Què passa quan prems el meu nas? Com pots diferenciar uns 
peus que et menjaries a petons d’uns que no fan massa bona olor?

És un llibre interactiu molt divertit, que mostra diferents famílies  
mentre juguen a anomenar les parts del cos, un tema que sempre 
crida a l'atenció dels més petits. Presenta totes les parts del cos 
d'una manera original i divertida, fomentant la interacció i el joc 
conjunt a través de les il·lustracions. L’objectiu final no és sols que 
sigui una lectura d’aprenentatge, sinó també un petit joc en família, 
observant i imitant les dibuixos. 

Les il·lustracions són molt atrevides i contemporànies i van represen-
tant dins del llibre a un ampli ventall de famílies de diferents ètnies i 
cultures, per la qual cosa envia també un missatge inclusiu i de 
diversitat.
 

Gosia Herba
És una il·lustradora freelance nascuda en 1985 que viu a Breslavia 
(Polònia). Durant els deu últims anys, ha treballat per a agències 
publicitàries, revistes i segells musicals. També es dedica a la il·lustra-
ció de diverses novel·les gràfiques i llibres infantils. Entre els seus clients 
més destacats trobem Universal Music Polska, National Audiovisual 
Institute, The Washington Post, Wetransfer, El Mundo Today o Vanity 
Fair. A l'actualitat te més de 103.000 seguidors a Instagram. 

Sally Nicholls
Va néixer a Stock-on-Tess (Anglaterra). En acabar l'escola, Nicholls 
decidí viatjar per tot el món. Va arribar a Austràlia i Nova Zelanda, 
després d'haver treballat durant un temps en un hospital de la Creu 
Roja al Japó. Va tornar al Regne Unit per a començar una llicencia-
tura de Filosofia i Literatura en la Universitat de Warwick.

Sally Nicholls ha guanyat el premi Waterstones Children's Book Prize, i 
ha estat preseleccionada per al Guardian Children's Fiction Prize, el 
Costa Children's Book Award i la Carnegie Medal en dues ocasions. 


