
Amb calma, aquí i ara: el nou títol de la sèrie d’èxit 
que et convida a valorar les petites coses

El segon títol de l’èxit internacional Amb calma: 250.000 exemplars arreu del món

Barcelona, febrer del 2023

L’Editorial Flamboyant publica Amb calma, aquí i ara, el 
segon títol del llibre supervendes publicat l’any 2020: 
Amb calma, escrit per Rachel Williams i il·lustrat per Freya 
Hartas. Després de l’èxit rotund del primer títol, amb més de 
250.000 exemplars venuts arreu del món, el segell català 
llança un nou volum amb més històries naturals il·lustra-
da per l’artista britànica. En aquest cas, però, compta amb 
els textos de l’escriptora Laura Brand.

Amb calma, aquí i ara convida el lector a aturar-se, 
contemplar i meravellar-se amb les petites coses. Per-
què la natura que ens envolta no para de transformar-se, 
de créixer... i fa meravelles. El títol pretén que fem una pausa 
d’aquest món atrafegat per centrar-nos en l’aquí i ara. Que 
parem atenció als petits miracles del món natural: que ob-
servem com, per exemple, com un bolet, l’estrelleta, es bada 
sota la pluja i s’obre, com les abelles refreden la mel o, fins 
i tot, com el colibrí xarrupa una flor.

Un llibre recomanat per a lectors a partir de 8 anys 
o per llegir en veu alta als petits de la casa: una història 
cada nit, abans d’anar a dormir. Perfecte per als amants de 
la natura, per a ments curioses, àvides per saber-ho tot 
sobre el món natural i per donar resposta a totes aquelles 
curiositats de les quals sovint només ens adonem quan 
ens prenem les coses amb calma, sense presses, gaudint 
de les petites coses quotidianes del dia a dia que ja formen 
part de la nostra rutina.

MÉS HISTÒRIES NATURALS PERQUÈ 
T’ATURIS, CONTEMPLIS I ET MERAVE-

LLIS AMB LES PETITES COSES

Amb calma, aquí i ara se suma al primer llibre, titulat Amb 
calma, i a les Cartes Amb calma, ambdós de Flamboyant.

SOBRE LES AUTORES
LAURA BRAND és escriptora i il·lustradora. Calçada amb 
botes enfangades, envoltada de tot de projectes sense 
acabar i d’objectes de decoració fets a mà, se sent com a 
casa. Aspira a fer accessibles l’artesania i la connexió amb 
la natura perquè està convençuda de l’impacte positiu que 
tenen en la salut mental i el benestar.

FREYA HARTAS és il·lustradora a Bristol, al Regne 
Unit, on viu amb la seva parella i el seu vellet gat negre 
Katsu, i treballa en un acollidor es-
tudi compartit. A la sèrie Amb 
calma ha canviat l’univers de 
gnoms, fades, granotes amb vestits, 
monstres i personatges mitològics 
per les meravelles del món natural.
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