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La Gea i en Yuki són veïns. A en Yuki li encanta mirar el firmament amb el 
telescopi i comptar les pigues de la cara de la Gea. Quan ella fa set anys, 
s’empassa un pinyol de cirera; el que podria haver estat un petit incident 
tindrà conseqüències inesperades a les seves vides.

El primer àlbum del Premi Nacional de Literatura 
Infantil Alejandro Palomas.

Una entendridora història plena de màgia sobre una amistat sincera on 
la natura n’és protagonista. Un àlbum amb múltiples interpretacions 
gràcies a la força poètica del text i de les il·lustracions.

ALEJANDRO PALOMAS
És escriptor, periodista i traductor. La seva obra ja suma tretze 
novel·les i ha estat traduïda a més de vint llengües. Entre altres premis 
i reconeixements, ha estat guardonat amb el Premi Joaquim Ruyra de 
narrativa juvenil (2014),  el Premi Nacional de Literatura Juvenil (2016) i el 
Premi Nadal (2018). Considera que la literatura infantil i juvenil no és un 
gènere menor, i no té por d’afrontar i tractar temes difícils en la seva obra. 
Un cirerer és el seu primer àlbum.

ALBERT ARRAYÁS
Treballa com a il·lustrador. Ha dibuixat per a revistes, fanzins i empreses. 
Ha publicat més de trenta llibres, de vegades com a autor  i il·lustrador i 
d’altres només com a il·lustrador; la seva obra s’ha traduït a més de vint 
llengües. El seu treball plàstic es caracteritza pel traç a llapis i les taques 
d’aquarel·la, i per la sensibilitat i emotivitat que transmeten totes les 
seves peces. Un art sensible que transporta el lector a mons onírics on la 
realitat,  la imaginació i els somnis conviuen en perfecta harmonia.

AUTOR: Alejandro Palomas
IL·LUSTRADOR: Albert Arrayás
ISBN: 978-84-18304-26-2
THEMA: YBC: Llibres il·lustrats infantils
IBIC: YBC: Àlbum il·lustrat
PUBLICACIÓ: 1 de febrer de 2022
FORMAT: Tapa dura
MIDES: 25x25 cm
PÀGINES: 48
PREU AMB IVA: 17,00 €
PREU SENSE IVA: 16,35 € 
EDAT ORIENTATIVA:  A partir de 4 anys.
RECOMANAT PER A: Valorar la força de 
l’amistat, fomentar la imaginació i l’empatia. 
Treballar la pèrdua i el dol.

Més a editorialflamboyant.com/ca/sostenibilitat

Llibres lliures d’emissions de CO2


