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EL JARDÍ SECRET DE VIENA

EL PETIT
TIGRE RUGIDOR
REINER ZIMNIK
Un clàssic il·lustrat per parlar
de la por i de l’amistat.
Un conte deliciós per llegir
a partir dels 10 anys i fins als 100.
Als boscos de Sosnowik hi viu un tigre petit i molt simpàtic
que, cada vespre, s’enfila a la muntanya per rugir. No és que
el seu rugit sigui res de l’altre dijous, perquè el petit tigre és
poc més que un gat ben alimentat, però ell n’està tot cofoi,
perquè tots els seus amics li diuen que fa molta por.
Un bon dia, decideix anar a veure món, amb tan mala sort
que els primers homes que es troba són uns lladres amb
barret negre que el venen al zoològic de la ciutat, on les
gàbies són molt estretes i els nens no paren de cridar perquè
volen que rugeixi. Però el petit tigre ara té tanta por... i, quan
un té por, no s’atreveix a rugir! Per sort, ell és molt espavilat
i, el que és més important, sap fer amics a tot arreu.
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Zimnik té una habilitat extraordinària
per crear un món petit i gran alhora,
que ens fa somriure i pensar, i, sobretot,
que, tan bon punt tanquem el llibre,
fa que comencem a enyorar-lo.

Del mateix autor en aquesta col·lecció:
Jonàs,
el pescador
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REINER ZIMNIK
(Beuthem, Silèsia, 1930) aconsegueix, combinant il·lustració
i text, provocar el somriure dels lectors, crear moments d’una
gran intensitat poètica i fer-nos pensar a través d’iròniques
paràboles sobre la condició humana.
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