
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Diari secret de la Terra Buida
La primera novel·la juvenil d’ING Edicions! 

Potser et semblarà estrany, però existeixen els somnis 
vermells, que no són com la resta, sinó que són finestres 
cap a un futur possible que ens espera... Però necessito 
explicar-te altres secrets...

I si una noia de 13 anys, alhora que escriu el seu primer 
diari, descobrís que a l’interior de la Terra existeix una 
manera molt diferent de viure, més en sintonia amb 
la naturalesa? Creus que tindria sentit que escollís 
compartir tots els seus descobriments amb algú com 
tu, de la Superfície?

Digue’m que ets tu qui, després de llegir aquest diari, 
m’ajudarà a protegir tots dos mons...
No dubtis que puc saber la teva resposta. Puc llegir-te 
els pensaments, encara que siguis lluny de mi... Si 
continues llegint, pot ser que tu també aprenguis a 
fer-ho.

Una proposta que pretén inspirar les noves generacions 
cap a un veritable canvi planetari.
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Cristina Romero (Esplugues de 
Llobregat, 1977) és mare de tres fills, 
escriptora i terapeuta familiar. La 
maternitat la va portar a descobrir 
que el món no necessita adults que 
eduquin sinó adults que estimin de 
veritat. Ha escrit una dotzena de llibres, 
entre els quals destaquen El libro rojo 
de las niñas o Mi hijo no quiere ir a la 
escuela. Diari secret de la Terra Buida 
és la seva primera novel·la juvenil.

Jordi Vila Delclòs (Barcelona, 1966) 
és un reconegut il·lustrador. Les seves 
grans passions són pintar pirates i 
tocar el vibràfon. Procedent d’una gran 
família d’artistes, ha il·lustrat contes, 
novel·les, àlbums i llibres de text per 
a diferents editorials de tot el món, 
alguns dels quals li han merescut 
premis distingits com el Premi Junceda 
o el Premi Crítica Serra d’Or.
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