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DESPRE AUTOR

DESPRE ILUSTRATOR

George Bonea este copywriter,
Speaker Demotivațional și autor.

Irina Gandă este graphic designer, publicitară și
stăpâna unei pisici independente.

Aproape zilnic are opinii pe georgeisme.ro

Face prăjituri de casă foarte bune.

CUVÂNT ÎNAINTE
Salut, sunt George Bonea și sunt autorul acestei cărți pentru copii mari. Foarte mari. Îndeajuns de
mari încât să nu se supere când citesc despre lucruri pe care le văd în fiecare zi și care probabil că îi
enervează.
Zornel este, probabil, vocea rațiunii din capul tuturor atunci când vedem lucruri în jurul nostru cu
care nu suntem de acord, ori care ne scandalizează. Zornel e jucăria învechită care s-a trezit la viață
în zilele noastre și care, în ciuda diferențelor dintre anii când era o jucărie celebră și epoca telefoanelor inteligente, tot dă dovadă de înțelegere asupra unor subiecte. Măcar cât să îi pună pe cititori
să reflecteze asupra unor subiecte care astăzi sunt prezente în societate.
Cartea „Aventurile lui Zornel în Lumea Nașpa” și-a propus să fie mai mult decât un haz de necaz și
o ironie la adresa modului în care unii văd lumea. Zornel ar vrea ca oamenii să discute mai mult și
să arate mai multă înțelegere. La fel ar vrea și Irina Ganda, ilustratoarea proiectului. Și Evrika Publishing, cei care au ajutat ca acest proiect să ajungă la voi. Și TeSusțin.ro, unde oamenii au putut să
contribuie la existența cărții. Și cei care au donat pentru cauza lui Zornel. Și voi, cei care veți căuta
să-l înțelegeți pe Zornel și să-i transmiteți învățăturile și dilemele mai departe.
Și eu,
George

MULŢUMIRI
La apariția acestei cărți au contribuit:
Adi Bulboacă, Ștefan Olteanu, Ramona Brad, Ștefana Duță,
Gianina Florea, Daniel Ionescu, Andrei Gabriel Bilauca, Bogdan Cioata,

EVR!KA Publishing e despre entuziasmul identificării unor soluții
la problemele cu care ne confruntăm, despre satisfacția inovării
și puterea creativității în business și în viața personală.

Alexandru Mihordea, Tudor Neamțu, Nicolae Staicu, Krisztina Pfeifer,
Sorina Boeriu, Olivia Vereha, Cătălina Geru,
alături de încă câteva persoane care au ales să rămână anonimi.
#TeSusțin #Mulțumim

Aducem momente „EVR!KA” în viețile oamenilor prin cărți care inspiră!
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