
Barcelona, febrer del 2021

Editorial Flamboyant publica dos títols més de la 
col·lecció Contes per anar a dormir, que van inaugurar 
al setembre de l’any passat: Bona nit, Llameta i Bona 
nit, Pingüinet.

SOBRE LA COL·LECCIÓ
Contes per anar a dormir és una col·lecció ideal per a 
tractar temes propers als infants, moments del seu 
dia a dia que podran identificar fàcilment i amb els 
quals podran empatitzar. Enfrontar-se al món exte-
rior, sortir de la zona de confort, fer amics, topar-se 
amb alguna dificultat, etc. són els temes principals que 
aborden els títols.

A més, els llibres inclouen onomatopeies i textos plens 
de musicalitat, que els converteixen en relats idonis 
per llegir en veu alta, especialment a l’hora d’anar a 
dormir, i calmar-los fins que arribi la son.

Bona nit, Llameta
La Llameta vol pujar a la muntanya, però no hi pot anar 
tota sola. Sort que els amics són per a això! Segueix a 
la petita llameta en la seva primera aventura en el món 
exterior, on s’adonarà de les diferències i trobarà 
l’amistat.

Bona nit, Pingüinet
El Pingüinet va per primera vegada a l’escoleta. No li 
fa gens de gràcia separar-se del pare i la mare. Gens 
ni mica! Segueix el petit pingüinet en la seva primera 
aventura en el món exterior, on haurà de sortir de la 
seva zona de confort i interactuar amb els altres pin-
güins.

SOBRE LES AUTORES

AMANDA WOOD és una autora anglesa. Va ser membre 
fundador, presidenta i directora creativa de l’editorial 
anglesa Templar durant més de trenta anys. En l’actua-
litat, segueix vinculada al món de l’edició i dels llibres 
per a infants com a autora, assessora, editora i creativa.

VIKKI CHU és una il·lustradora i dissenyadora estatu-
nidenca. A part d’il·lustrar llibres, també ha dissenyat 
estampats i altres motius que s’han estampat en super-
fícies d’allò més diverses: pijames, tendes de campan-
ya, cobrellits, paper de paret, plats, teles... Actualment 
viu a Nova York.

BEC WINNEL és una il·lustradora i artista australiana. 
És coneguda pels seus retrats, en els quals combina la 
precisió de l’art gràfic i l a sofisticació i emotivitat de la 
pintura. Per aconseguir el resultat que es proposa uti-
litza tècniques diverses com el pastel, el llapis, l’aqua-
rel·la o el collage.

MÉS TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

Flamboyant amplia la col·lecció Contes per anar a 
dormir amb dos títols nous
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Més informació: comunicacion@editorialflamboyant.com

La col·lecció presenta petites històries que aborden temes propers
als més petits, ideals per llegir-les en veu alta


