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A PROMESA DO
CABEZOLO, un conto
marabilloso sobre
os cambios na vida
Encantadora historia de amor entre unha
larva de ra e outra de bolboreta, que nos
vai sorprender ata o último intre e que nos
deixará cunha fonda impresión.
As ilustracións son vibrantes, cheas de
sensibilidade e de potencia expresiva.
Un álbum diferente, escrito e ilustrado
cunha exquisita sensibilidade, por
Jeanne Willis e Tony Ross. Novo título da
colección VERDEMAR de Alvarellos Editora.
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Foi no lugar en que o salgueiro bica a
auga onde o cabezolo topou a eiruga.
Miráronse aos olliños …
… e namoraron.
Pero todo o mundo sabe que os cabezolos se transforman, e as eirugas tamén.
Cambiará isto o amor que senten o un
pola outra?
Imos ver!

Unha delicada historia sobre o amor e os cambios na vida.
Presentada graﬁcamente cun deseño moi orixinal, cheo de
cor e sensibilidade, que nos pide ler a obra abrindo o libro en
vertical. A transformación dun cabezolo en ra e dunha
eiruga en bolboreta permítenos falar do fenómeno da
metaformose. Tamén podemos debuxar e analizar o ciclo
da vida e os cambios que acontecen co paso do tempo.
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A PROMESA DO CABEZOLO é o seu
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TONY ROSS é un debuxante
londinense graduado na Escola
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colaborado con Jeanne Willis
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