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De onde vêm as ideias?
Num dia chuvoso, a Júlia ficou em casa com os ami-
gos e começaram a desenhar. De repente, a Júlia ficou 
em branco! Perguntou aos outros de onde vêm as 
ideias, mas ninguém lhe soube responder.
 O Luke decide levá-los ao bosque, onde inicia-
rão um caminho que os ajudará a entender o que é 
preciso fazer para que surjam ideias novas, bonitas, 
poéticas e divertidas.
 Um livro maravilhoso sobre a inspiração e a irrup-
ção da criatividade.
 
Trata-se do segundo livro deste duo de autores, como continuação de 
Onde está a lua? (fevereiro de 2016).
 Para além das edições portuguesa, castelhana e catalã, o livro ante-
rior também se vendeu na Coreia e na China.
 Com o mesmo grupo de amigos, agora a protagonista é a Júlia, que 
não sabe o que há de fazer para que lhe surja uma ideia.
 O Jordi Amenós é terapeuta e narrador, e dá cursos sobre a criativi-
dade para escolas, empresas e outras organizações.
 O Albert Arrayás é um ilustrador que se mantém fiel ao lápis e às 
aguarelas, com um estilo muito fresco e expressivo.
 A maquetação deste livro, com um texto de boas dimensões que 
destaca algumas palavras, é muito indicada para primeiros leitores.

Jordi Amenós
Nasci em Montcada i Reixac, perto de Barcelona, em 1978. Agora vivo no Montseny, 
uma montanha que também fica lá perto. A minha paixão é fazer o bem às pessoas 
através da arte.
 Sou um pouco despistado. Gosto de brincar, contar histórias, escrever e passear pela 
montanha, e adoro animais. Acho que no mundo faltam poetas capazes de mostrar a 
beleza do que é invisível.
 Como terapeuta e formador, dedico-me a fazer seminários, conferências e forma-
ções em Narrativa Terapêutica e criatividade. Emociono-me ao ver como por detrás de 
cada história há uma pessoa, com as suas feridas e os seus tesouros, que vale a pena des-
cobrir. Acredito produndamente na bondade e na beleza como maneiras de melhorar, 
ou salvar, o mundo.

Albert Arrayás
Nasci em Barcelona em 1990. Quando era pequeno já gostava de desenhar, mas tam-
bém tinha outros passatempos como, por exemplo, observar a natureza. Então, pensei 
em estudar biologia. Mas antes de tomar uma decisão tentei imaginar o que me faria 
mais feliz, e a resposta foi bem clara.
 Iniciei Belas-Artes em Barcelona e aprendi imensas técnicas, mesmo sabendo que 
me queria dedicar à ilustração. Ao acabar o curso instalei-me no Cadàver Exquisit (um 
espaço de coworking), o que me permitiu entrar no mundo da ilustração, participar em 
exposições e travar amizade com muitíssima gente do setor criativo-ilustrativo. E, desde 
então, não parei de publicar livros e de fazer o que realmente me preenche, o que me 
faz feliz.

Formato: 28 x 24 cm
Páginas: 48
Encadernação: capa dura | 485 g | 11 mm lombada
ISBN: 978-84-17440-17-6
Coleção: Akialbum, 7
Primeira edição: outubro de 2018
Idade recomendada: + 3 anos
PVP: 14,50 € (13,68 € + IVA)

Matérias:
YBC  Álbuns ilustrados
YFU  Contos (infantil/juvenil)
JNA  Filosofia e teoria da educação

www.akiarabooks.com

9  7 8 8 4 1 7   4 4 0 1 7 6


