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Un llibre per a guardar i recordar tots els moments importants de l'arribada del bebè. Un àlbum de
records, per a celebrar un dels moments més importants de la vida del bebè, des del seu naixement fins
que compleix un any d'edat: l'espera i el naixement, l'elecció del nom, les semblances amb els seus
familiars, l'arbre genealògic, l'arribada a casa, la seva alimentació, la seva primera nit, les visites, les seves
primeres paraules i conquestes, les seves reaccions en provar els aliments, els seus aspectes en diferents
moments en foto, etc. Inclou unes petites narracions i poemes en cada pàgina que faran que tant l'espera
com el seu primer any de vida es converteixin en records inesborrables per a compartir-los amb ella/ell en
un futur.
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Recomanem aquest llibre per:
Volem posar-t'ho fàcil, i hem dissenyat aquest preciós llibre del bebè per a futures mares sigui com sigui
el teu tipus de família. Especialment pensat perquè puguis guardar tots els records i fotografies del teu
bebè a cada pas de la seva nova vida. Totes les seves primeres vegades com els seus primers passets, el
seu primer bany, les seves dents, o el seu primer aniversari. Tots i cadascun dels moments més especials
perquè no caiguin en l'oblit i puguis recordar-lo amb el teu fill/a dins de molts anys.

EL PRIMER LLIBRE DEL TEU BEU

R. J. PERALTA
Nascut a Buenos Aires, l'Argentina. Va
començar a escriure sent nen,
aconseguint reconeixement en el seu
col·legi de primària. Guanyador del
concurs de relat d'IES Rosalía de Castro
en el curs 2004/2005 i, en aquest mateix
curs, lloc en el concurs “Entre nosaltres
en Gallec”.
De formació Psicòleg, per la Universitat
de Santiago, combina la seva professió
amb l'escriptura. A la fi de 2017 va
publicar "Manuela" amb l'Editorial
Bolanda.

BLANCA MILLÁN
Blanca Millán va néixer en Touro (la
Corunya) en 1991. Graduada en Belles
arts i amb un Màster en Llibre Il·lustrat
per la Universitat de Vigo, pinta des que
té memòria i il·lustra històries des que
és mamà.
Té publicat fins avui més de 30 llibres
en diverses editorials com ara CUMIO,
TRIQUETA, GALÀXIA, CUENTO DE LUZ i
BEASCOA entre altres.

