“Coco, o vírus” é uma HQ realizada por
Paul, que escreve as histórias...
Humm...

Quando o Coco e sua gangue malvada
começaram a gerar preocupações na
França, o país deles,
Blá blá blá corona blá blá
confinamento blá blá Coco
blá blá blá...

... depois, ele as envia para a Marguerite,
sua irmã mais nova, que faz os desenhos.

eles pensaram que seria importante explicar o
que está acontecendo às crianças, e, assim,
criaram esta HQ.

Mesmo não tendo filhos, os dois conhecem bem
o universo das crianças...

É

Desde o começo do casuloconfinamento, eles
continuam tentando ajudar as famílias com 5
histórias por semana sobre vários assuntos
diferentes.

Mais
rápido, tio

Tia

Paul!

Marguerite,
posso pentear
seu cabelo?
Dá
dá!

Eles ficam felizes em ver que elas agradam
tanto as crianças quanto os adultos!
Tradução: Raquel Fonte

As pessoas ofereceram ajuda. Agora, é uma
bela equipe formada por:

Essa equipe está contente de fazer esse trabalho.
Graças aos agradecimentos, às sugestões de
temas para suas HQs...

e Gaetan (um
amigo de
François)

François (o irmão
mais novo de Paul
e Marguerite)
Eu cuido do site
cocovirus.net...

E eu estou fazendo
um super jogo online
do Coco, o vírus...

... tem também a
Catherine que cuida do
canal no YouTube,
onde disponibiliza
todas as histórias...

e aos desenhos das crianças que recebem....

Eu as leio
em voz
alta!

... os membros da equipe sabem que o que eles
fazem tem sido útil!
... e existem cerca de vinte voluntários
maravilhosos que traduzem as HQs:

Então, quando o Coco e sua gangue de malvados
nos deixarem em paz de uma vez por todas,
quem sabe se Paul e Marguerite não continuam
a trabalhar dessa maneira para as crianças?
O que você acha de
fazermos uma HQ
sobre................
...................

Sem contar aqueles que compartilham o “Coco,
o vírus”, para que outras pessoas conheçam!
Tradução: Raquel Fonte

Acho ótimo.
Vamos sim!
Ao trabalho!

