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Ara va de neu
«L lum, c àmera... ac c ió! » A mb un llenguatge dinàmic , c ontemporani, ple
de referènc ies ec ologis tes , valors humans i c ompetènc ies ètiques , J os ep
C hapa es c riu una his tòria trepidant a la muntanya. A mb aques t llibre
l’autor s embla tanc ar un c erc le s obre els elements de la natura; ara ens
apropa a la «neu», on un grup d’adoles c ents viuran una ines perada
experiènc ia amb els ulls ben oberts , c os a que s ens dubte els farà més
forts

i

s avis . L’emoc ió

ens

ac ompanya

i

atrapa

a

c ada

c apítol

i

ac ons egueix que l’exc us a d’un c urs et d’es quí d’una es c ola trans forme el
jove lec tor en detec tiu. U n fantàs tic projec te editorial, il·lus trat per
A ntoni L aveda, que ens rec orda la màgia i energia de les c làs s iques
his tòries d’aventures de s empre. «E lemental, benvolgut Wats on», s entim
xiuxiuejar a algun protagonis ta. I aten- c ió, que «no hi ha trampa»...
E fec tivament: qui vulgui viure el mis teri de l’aventura, amb A ra va de neu
va en el bon c amí!
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