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  ARGUMENTS DE VENDA

• Segon volum de la nova col·lecció de llibres  
de coneixements AKIWOW: l’encís del món.

• Un llibre d’autor que ensenya molts aspectes  
sobre la vida dels boscos al llarg de l’any (les plantes, 
els animals, les estacions, els colors...), però sempre  
a partir de la comparació amb algun aspecte més poètic 
o fantasiós que ho fa més proper i senzill d’entendre.

• El format reduït i apaisat, amb enquadernació  
a l’holandesa (amb llom de tela i plafons) acosta  
el llibre a un quadern d’explorador.

• El text, poètic i inspirador, és d’Alex Nogués,  
geòleg i escriptor amb un gran nombre de llibres  
de coneixements publicats en què una gran abundància 
d’informació es presenta en forma de relat o ficció.

• Les il·lustracions són d’Ina Hristova, il·lustradora 
búlgara que ara viu a Mèxic (després de passar  
per l’escola Massana i viure a Barcelona molts anys)  
i combinen també el registre científic (reproduïnt cada 
espècie que hi apareix) i el més imaginatiu  
(per exemple, en la figura del follet del bosc).

ALEX NOGUÉS
Vaig néixer lluny del bosc, la primavera de 1976. Des de llavors, 
podria escriure la meva biografia en un mapa de bosco
i bosquines. El Moncayo, les faldes del Montseny, el Montsec,
les Salines-Bassegoda, el Jura, les Gavarres... Soc pare, amant
de la natura, escriptor i geòleg. Des de fa uns anys visc amb
la meva família a la Bisbal d’Empordà. Tinc la sort de sortir
cada dia a la natura i de poder compartir el que em transmet.
A vegades el bosc m’ensenya coses de mi mateix i del món
que m’envolta, i això m’ajuda a escriure. Fer llibres m’ha permès 
conèixer un munt de persones fascinants, un bosc de gent.

INA HRISTOVA
Vaig néixer a Bulgària el 1988, en una petita ciutat plena  
de poesia, lavanda i vinyes. M’enfilava a les nogueres del jardí 
dels meus avis, veia créixer les plantes i els animals, i admirava 
les cuques de llum que feien vibrar la nit. El meu temps verbal 
sempre serà la meva infància, així que vaig decidir dedicar-me  
a la il·lustració de llibres, i a través d’ells continuo
sorprenent-me, descobrint i creixent. Vaig viatjar, vaig estudiar i 
vaig aprendre moltes coses a Espanya, i un viatge a Mèxic
va canviar la meva vida completament. Ara visc a la ciutat
de les orquídies i el bosc de boira.
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A vegades el bosc canta i és cançó.  
D’altres, dorm. 
A vegades el bosc somia amb foc  
o s’inventa la pluja i els paraigües.  
El bosc a vegades fa broma.  
A vegades, s’imagina que ets un gegant.

Un llibre per llegir en l’escorça dels arbres  
i en els misteris de la teva mirada.

AKIARA books  |  Plaça del Nord, 4, pral. 1a, 08024 Barcelona  |  www.akiarabooks.com  |  ines@akiarabooks.com

9  7 8 8 4 1 8  9 7 2 2 8 7

ISBN  978-84-18972-28-7

https://akiarabooks.com/llibre/a-vegades-el-bosc/

