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La inspiradora història d’una noia plena de talent que busca deixar
empremta en un món d’homes en els inicis daurats de Disney Studios
La Sophie Simmons, amb només setze anys, deixa la seva família a Nova York l’any 1932 per
anar a Los Angeles en plena depressió perseguint el seu gran somni: treballar com a
animadora de dibuixos a Disney Studios. Aviat descobrirà, però, que no és un món per a
dones. I així, entre amors i desamors, encaixant els cops que li dona la vida, la Sophie lluitarà
fins al final enmig d’una època convulsa que marcarà un abans i un després en els
professionals de l’animació de principis del segle xx.
Tota una vida per recordar és una novel·la amb una protagonista femenina forta, un entorn
històric fascinant i una barreja intrigant de personatges de ficció i de la vida real.

NÚRIA PRADAS (Barcelona, 1954). És llicenciada en Filologia
catalana per la Universitat de Barcelona. Els anys passats a les
aules com a professora de secundària van ser el motor que la
va dur a iniciar-se en la literatura infantil i juvenil, gènere en què
ha publicat una cinquantena llarga d’obres. El Premi
Carlemany, que li va ser atorgat l’any 2012 per l’obra Sota el
mateix cel, li va obrir les portes de la narrativa per a adults. La
seva primera novel·la en aquesta nova etapa va ser La noia de
la biblioteca (2014). La van seguir Somnis a mida (2015),
traduïda a més de vuit llengües i amb més de 20.000
exemplars venuts a Alemanya, i L’aroma del temps (2017).
http://www.nuriapradas.com/ca/

