De quan Hitler
va robar el conill rosa
Judith Kerr

sinopsi Suposa que el teu país comencés a canviar. Suposa que,

sense que te n’adonessis, per a moltes persones passés a ser perillós
continuar vivint-hi. Suposa que et trobessis amb la sorpresa que
una d’aquestes persones és el teu pare. Això va passar-li a l’Anna, a
Alemanya, l’any 1933.
Ella estava massa enfeinada amb els deures i els jocs per prestar gaire
atenció a allò que deia Hitler. Però un bon dia, ella i el seu germà van
haver de marxar d’Alemanya amb els seus pares sense que ningú ho
sabés, lluny de tot allò que coneixien. Els nazis havien posat preu al
cap del pare. Aquest és l’inici d’una aventura emocionant, de vegades
aterridora i de vegades divertida.

Sota les bombes
Judith Kerr

sinopsi Ja és prou difícil ser adolescent a Londres durant
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els bombardejos, viure amb els pares, buscar el teu propi camí,
enamorar-te i preguntar-te cada nit si aconseguiràs sobreviure
a les bombes.
Però encara és més difícil per a l’Anna, que continua etiquetada
com “l’enemiga estrangera”. Les bombes provenen d’Alemanya,
un país que un dia va ser casa seva.
Si Hitler envaeix la Gran Bretanya, quines possibilitats tindrà
la seva família, que són refugiats, de sobreviure?

l’autora
Judith Kerr va ser una escriptora i il·lustradora
britànica. Va néixer a Berlín, filla d’un destacat
escriptor, crític i guionista alemany. Pel seu origen
jueu i les seves crítiques al règim nazi, la família va
haver d’abandonar Alemanya. Primer van viatjar
a Suïssa i després a França fins a instal·lar-se
definitivament a Anglaterra el 1936.
Va ser la creadora de llibres com ara la sèrie sobre la gata Mog o
El tigre que va venir a berenar. De les seves novel·les per a joves,
destaca la saga sobre la Segona Guerra Mundial, amb De quan
Hitler va robar el conill rosa i Sota les bombes, novel·les en gran part
autobiogràfiques, que han obtingut gran èxit arreu del món gràcies
a la delicadesa, el sentit de l’humor i la capacitat de compassió amb
què descriu la tragèdia d’un poble.
Una de les millors autores
de la literatura infantil
i juvenil.
The Times
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Judith Kerr va ser una escriptora
i il·lustradora llegendària que ha
estat una delícia per a millons de
lectors de tot el món
David Walliams
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