Millors amigues (quasi sempre)
Naomi Danis i Cinta Arribas

Les millors amigues juguen, comparteixen secrets i galetes, riuen, es
preocupen l’una per l’altra... però també s’enfaden, opinen diferent o,
simplement, hi ha moments que no se suporten. L’amistat té els seus alts
i baixos. Et sona?
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RECOMENAT PER A: Treballar l’amistat,
la gelosia, l’enveja, la companyonia, la
complicitat. Aprendre a compartir. Aprendre
a expressar les emocions, els desitjos i les
opinions de manera respectuosa. Respectar
l’opinió dels altres.

UN ÀLBUM QUE ET COMMOURÀ PER LA MANERA
DE TRACTAR L’AMISTAT DES D’UN PUNT DE VISTA
COMPLEX, AMB ELS SEUS ALTS I BAIXOS
I DIFERÈNCIES
Millors amigues (quasi sempre) és un àlbum il·lustrat dirigit a nens i nenes
a partir dels 4 anys. En ell descobriran l’amistat sincera i es toparan amb
sentiments complexos que es sorgeixen entre totes dues protagonistes,
com la gelosia; o la dificultat, a vegades, per a compartir.
NAOMI DANIS valora com un tresor els seus amics —els d’ahir i d’avui, els
d’aquí i d’allà, els de la família, els fets a prova de foc i els imaginaris. Viu
a Forest Hills, Nova York, on sovint cou al forn les seves famoses galetes
integrals amb trossets de xocolata, que li encanta compartir.
CINTA ARRIBAS és il·lustradora i l’apassiona imaginar-se històries
inspirades en els diferents personatges que crea. La seva obra, expressiva
i acolorida, juga amb un subtil sentit de l’humor. Connecta profundament
amb les històries de la Naomi, que il·lustra com si en fos la protagonista.

«A best best-friend book.»
Kirkus Review
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