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É o primeiro verão do Jan na montanha, sozinho com a avó,
depois de ter passado toda a vida num veleiro com os pais.
Terá de descobrir os segredos da terra, ele que conhece tão
bem os do mar. No seu diário de bordo irá anotando essas
descobertas e, quase sem se dar conta, deixará para trás a
infância para entrar em cheio na idade das decisões.
ARGUMENTOS DE VENDA

• Um relato breve e profundo inspirado numa história real.
• A alternância entre os diálogos, as descrições e as anotações num diário pessoal permite captar os sentimentos mais escondidos do Jan.
• Uma aproximação à vida na alta montanha que nos revela segredos
da natureza e alguns costumes e rituais do verão.
• Um livro ilustrado com aguarelas poéticas e minuciosas em páginas
inteiras.
• Temas: a natureza, as transformações, a adolescência, os estilos de vida.
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LAIA DE AHUMADA

Nasci em Barcelona em 1957. A minha infância
leva a marca dos longos verões passados nos Pirenéus, rodeada de montanhas, e em Tarragona,
ao pé do mar. Em ambos os lugares pude experimentar o silêncio e a liberdade, que sempre me
acompanharam.
Sou de feitio inquieto e tenho feito muitas
coisas ao longo da vida: escrever, sobretudo,
mas também doutorar-me em filologia catalã,
dar aulas, investigar e fundar o Centre Obert
Heura para os sem-abrigo e a associação Terra
Franca.
E sou mãe de dois filhos, que são os melhores livros que dei à luz. Com eles tenho partilhado uma série de aventuras, de montanhas e
mares, silêncios e confidências, convidando-os
sempre a experimentar o mistério da vida.
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GEMMA CAPDEVILA

Nasci em Barcelona no inverno de 1988 e, desde então, tenho perseguido a primavera, o azul
do mar, os sons do vento e a quietude das montanhas.
Sou ilustradora, tenho a certeza de que
quero sê-lo desde os doze anos. Aprendi grande parte do que sei na Escola Llotja e na Eina, de
Barcelona. Também estudei Belas-Artes.
Vivo no sopé do Montseny (perto de Barcelona) e faço ateliês para crianças, dos quais
recebo grande parte da minha inspiração. Saio
pelos caminhos ao pé de casa para correr, caminhar ou, às vezes, voar, à procura dos segredos
da noite e a imaginar o que acontece no bosque
quando não está lá ninguém. Adoro procurar
respostas, encontrar perguntas e espalhá-las
sobre o papel.

