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UNA PETITA LLAVOR
Llavor que serà arbre, arbre que donarà llavors.
Cada pàgina d’aquest llibre és una història
sobre la fertilitat de la terra i el miracle de la vida.
Pots començar per on vulguis,
per damunt o per sota de la superfície de la terra,
i unir-te així al meravellós cicle de la natura.

Hi havia una petita llavor
que un dia va caure a terra.
Era allà, mirant-s‘ho tot,
fins que alguna cosa va passar.

Hi havia un petit brot
que estava molt content de créixer.
I es va deixar bressolar pel vent.
I es va deixar regar per la pluja.

Arguments de venda
• Tercer títol de la col·lecció AKIPOETA amb un format molt original: acordió desplegable, il·lustrat per les
dues cares, que es guarda en una funda independent.
• Poemes en vers lliure que desperten l’admiració pel cicle de vida d’una llavor, des que cau a terra fins que
esdevé un arbre que dona fruits i llavors. I un dia un ocell deixa caure una d’aquestes llavors a terra...
• Il·lustracions a tres tintes (vermell, blau i negre) en un estil minimalista i estilitzat, dins una estructura
cromàtica que correspon al que passa per damunt o per sota de la superfícia de la terra.
• El format en acordió, amb una mateixa portada que es repeteix per les dues cares, posa en relleu el caràcter
cíclic de la història i permet exposar el llibre, interactuar amb ell... i començar-lo per on vulguem!
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