
   Arguments de venda

• Segundo título da nova coleção AKIPOETA, encadernada com fio à vista, o que con-
fere um aspeto mais artesanal e permite abrir completamente o livro.

• Poemas em verso livre que despertam a admiração pela natureza e pelos detalhes, 
expressados no tom curioso, surpreendido e muitas vezes divertido de uma menina.

• Ilustrações muito evocativas, cheias de pormenores, que deixam respirar o branco 
do papel e a beleza do texto.

• O «Guia de leitura» no final é um convite a observar, escutar e viver a natureza, e 
também a criar histórias tendo os animais como protagonistas.
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AKIPOETA    A BELEZA DOS DETALHES

No campo, os avós trabalham de sol a sol. A pequena vai olhando para 
tudo, com atenção e curiosidade, enquando se esforça por entender 
a natureza com a sua imaginação. Os poemas, cheios de inocência, 
falam-nos do debate das rãs, do sentido de orientação dos javalis, do 
banquete das lesmas ou da magia dos pirilampos. Porém, não falta 
realismo, como no dia em que as vacas fogem ou quando uma doni-
nha entra no curral.
 Um olhar fresco sobre os fenómenos da natureza e um convite a 
parar e a contemplar.

Quando nos detemos a observar o campo, vemo-lo
fervilhar de vida, uma vida que sabe deslocar-se tão depressa 
como um raio, mas que também sabe demorar-se em esperas
intermináveis.

Um canto aos pequenos detalhes e às maravilhas da natureza.

Arianna Squilloni  |  Laia Domènech
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