Col·lecció
LLEGIM

MILKO: UN HEROI AFAMAT

+6

Llegim +6 és una col·lecció creada per a fomentar i gaudir de la lectura per plaer, a través
d'històries fresques que tenen un rerefons ple de valors: solidaritat, amistat, honestedat,
perseverança… Valors, que apareixeran de manera transversal i normalitzadora en uns llibres
que presenten totes les característiques d'accessibilitat a la lectura pel que fa al format, la
tipografia, disposició del text, contrast de color i il·lustracions. Característiques pensades i
dissenyades des del seu origen per a facilitar l'accés a la lectura a tots els nens i nenes.
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T'ENCANTARÀ PER:
La seva sensibilitat i fortalesa. El Milko és un protagonista que sempre està afamat. Algú necessita la
seva ajuda i haurà de decidir entre seguir el seu camí per trobar les fulles d'eucaliptus més fresques i
saboroses per sobreviure, o aturar-se a ajudar a una mare que ha perdut dos dels seus pollets.
En aquesta història el Milko demostrarà que l'altruisme es pot transformar en valentia i amistat.

SUSANA PEIX

JULILUSTRADOR
Va néixer i viu en un poblet de la costa del
Maresme. Julilustrador és el sobrenom amb què
es coneix l’il·lustrador Josep Maria Juli García. Va
estudiar còmic a l’Escola JOSO, on va descobrir
que se sentia més còmode i s’expressava millor en
el món de la il·lustració infantil.

Escriptora camuflada de bibliotecària. Va néixer a
Barcelona i ara viu en un petit poble de la Costa
Daurada.
Des que va descobrir la clau que obre el món de
la imaginació es passa el dia entrant i sortint, així
que és difícil saber si està o no en els núvols…
Li encanta contar contes i es mou com a peix en
l'aigua en el seu canal d'Instagram
@memodepeix

Va ser llavors quan va decidir completar la seva
formació a l’Escola d’Art Pau Gargallo. Des de
llavors ha treballat com a dissenyador gràfic, tot i
que s’ha centrat sobretot en il·lustració adreçada
al públic infantil. Ha publicat en diverses editorials
i treballat amb companyies de joguines i agències
de tot el món.

És especialista en literatura infantil i una gran
defensora del dret d'accés a la lectura dels nens i
nenes amb discapacitat o amb dificultats
lectores.

EN AQUEST LLIBRE TROBARÀS

#altruisme

#amistat

#valentia

