




Títol original: The Journey

Tots els materials gràfics, els personatges i el text són propietat © Francesca Sanna, 2016
Copyright de la traducció © Anna Gorina, 2016

Copyright d’aquesta edició © Editorial Impedimenta, 2016
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid

Publicat originalment el 2016 per Flying Eye Books, 
un segell editorial de Nobrow Ltd. 62 Great Eastern Street EC2A3QR

Queden reservats tots els drets. L’editor no permet reproduir, emmagatzemar en 
sistemes de recuperació de la informació ni transmetre cap part d’aquesta 

publicació, sigui quin sigui el mitjà utilizat —electrònic, mecànic, 
fotocòpia, enregistrament, etc.— sense el permís previ 

per escrit dels titulars del copyright.

Imprès a Letònia en paper produit amb fusta d’un bosc gestionat de forma sostenible.

ISBN: 978-84-16542-47-5 | IBIC: Y | Dipòsit Legal: M-18030-2016

Per a l’Angela, l’Antonello, en Daniele, l’Elena i la Laura,
els punts de partida del meu propi viatge.



de Francesca Sanna

La Petita Impedimenta

Per a l’Angela, l’Antonello, en Daniele, l’Elena i la Laura,
els punts de partida del meu propi viatge.



I live with my family in a city close to the sea. 
Every summer we used to spend many weekends 

at the beach. But we never go there anymore 
because, last year, our lives changed forever… 

La meva família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l’estiu, 
passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ara ja no hi anem perquè, 

l’any passat, les nostres vides van canviar per sempre…
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The war began. Every day bad things 
started happening around us and 
soon there was nothing but chaos. 

Esclatà la guerra. Dia rere dia, succeïa 
una nova desgràcia al nostre voltant 
fins a no quedar res més que el caos.



And one day the war took my father. I un dia, la guerra s’emportà el meu pare.




