INFINIT

els cicles màgics de l’univers

Soledad Romero Mariño i Mariona Cabassa

Totes les coses que existeixen a l’univers quan
arriben a la seva fi, comencen de nou. Res
desapareix completament, tot es transforma una
vegada i una altra.
Són els cicles màgics de l’univers, i aquest llibre en
mostra alguns.
Benvinguts a un increïble viatge a través de l’infinit!

ELS NÚVOLS

LA PLUJA

Quan el vapor es refreda,
l’aigua forma núvols a l’atmosfera.

En una tempesta forta,
l’aigua cau del cel i tot s’ho emporta.

EL CICLE DE L’AIGUA
L’aigua es transforma en gel i vapor
amb la màgia del fred i de l’escalfor.

Arguments de venda
•

Primer llibre de «Cicles màgics de l’univers»,
una col·lecció que, versant sobre diferents
temes i de la ma de diverses il·lustradores,
explora com l’univers gira, canvia i evoluciona.

•

Un forat circular a la coberta ens deixa
entreveure els cercles de l’interior del llibre.

•

EL RIU

EL VAPOR

L’aigua viu una gran aventura
fins arribar a la desembocadura.

Els raigs del sol i la calor
converteixen l’aigua en vapor.

L’OCEÀ
Entre grans ones i corrents,
l’aigua viatja per tots els continents.

«Un dia volaré», va dir l’eruga.
Tots els animals se’n van riure.
Tots, menys la papallona.
Conte popular

Un viatge poètic pels cicles de l’aigua, les
papallones, les migracions, les estacions de
l’any, la vida d’un peix, i molts més!
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«Allò que per a l’eruga
és la fi del món,
per a la resta del món
es diu papallona.»
Lao-Tse
Pensador xinès

LA NIT
A la nit blava estelada,
la lluna tot just brillava.

L’ALBA
El sol fa la seva gran aparició.
El dia és una gran celebració.

EL CICLE
DEL DIA I DE LA NIT
El Sol il·lumina una part de la Terra,
i la nit descansa a la cara oposada.

EL VESPRE
Una inoblidable posta de sol daurada
dona pas a la nit platejada.

EL DIA
El Sol recorre el cel des de l’est
fins a amagar-se pel llunyà oest.
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