CENT LLAVORS QUE VAN VOLAR
Isabel Minhós Martins i Yara Kono

Un arbre espera, esperançat.
¿Què espera?
El dia ideal per alliberar les seves llavors.
Un dia perfecte, el dia adequat!
Aquest dia arriba, però l’aventura tot just comença...
Així que… un moment! Fem els comptes clars! Quantes llavors, de les
cent que van volar, hauran aterrat en bones condicions?
Quantes se les menjaran els ocells?
Quantes acabaran al fons d’un riu?
Al final, quantes esdevindran un arbre adult?
En aquest llibre les anirem comptant, però sense perdre mai l’esperança. ¿Qui aconseguirà confiar que tot acabarà bé per aquest arbre
mare? (Ho farà realment? Creuem els dits!).
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Un llibre que exalta el bosc, que celebra la resistència de les llavors i la
intel·ligència dels arbres i la natura.
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