L’Àlex
i el hula hoop màgic
On és l’Àlex? Però si només ha trepitjat el hula hoop!
Segueix-la per mars i boscos, mentre es transforma primer
en una formiga forçuda i després en una balena àgil,
una girafa, un esquirol i un hipopòtam. Podrà tornar a
casa?
Una història divertida, magníficament il·lustrada, que
convida a no donar-se per vençuts, provar-ho tot i ser
valents.
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Vista prèvia

Laura Huerga (1978) és editora de Raig Verd i Rayo Verde. Ha publicat, entre altres, la Premi

Nobel de Literatura Svetlana Aleksiévitx en català i escriptors tan fascinants com Gerbrand Bakker,
Magdalena Tulli, Zoran Malkoc o Alasdair Gray. També ha escrit un altre conte titulat Els Malets, il·lustrat
per Laia Puig.

Albert Arrayás (1990) va estudiar la carrera Belles Arts a la Universitat de Barcelona i just quan
la va acabar, amb 22 anys, ja es va començar a endinsar en el món de la il·lustració. Es va instal·lar
a Cadàver Exquisit, on va conèixer a grans professionals de l’àmbit artistic, i en molt poc temps li van
començar a ploure encàrrecs, i fins avui!

A la mateixa col·lecció:
La col·lecció Motaimai és fruit de la col·laboració
entre Raig Verd Editorial i BiraBiro. Està pensada
perquè els nens es diverteixin alhora que
descobreixen la realitat del seu món més proper i
aprenen a reconèixer diversitat per conviure des
de la solidaritat i el respecte.
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