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Lluna  i  la  seua  iaia  només  es  tenen  
l’una  a  l’altra.  En  perdre  el  pis  en 
 què  viuen,  es  traslladen a l’antiga
casa de la família, ja que és tot el que
els queda: un vell casalot davant del 
 mar,  situat  en  una  illa  molt 
 menuda,  potser  la  més  menuda  del  
món.  
Allà,  Lluna  coneixerà una xiqueta
bastant molesta i un xiquet  
 increïblement   misteriós.   Esbrinar   el  
passat,  descobrir  un  ésser  fantàstic  i  
estrényer  els  llaços  amb  les 
 persones  que  l’envolten  li  faran 
 preguntar-se  si  l’illa  no  deu ser molt
més gran del que es pensava.

F I T X A  T È C N I C AA R G U M E N T S . . .
Un llibre infantil escrit per Muriel

Villanueva, una de les escriptores

amb més rellevància del moment. I

amb les iŀlustracions de Noemí

Villamuza.

Un text guanyador del Premi Ciutat de

Dénia, que ajudarà als joves lectors a 

 descobrir la importància de la

superació de les pors. 

MURIEL VILLANUEVA
(València, 1976) és autora de més
d’una vintena de llibres per a totes les
edats. Com a narradora d’històries per
a menuts, ha estat seleccionada dues
vegades per al Premi Atrapallibres,
amb les novel-les Duna i El refugi del
Tarek. A més del Premi Ciutat de
Dénia per L’illa infinita, ha estat
mereixedora dels premis Carlemany
per al foment de la lectura, el J.M.
Casero de novel·la curta, el premi Les
Talúries de poesia i el de la Crítica dels
Escriptors Valencians. Algunes de les
seues obres  han  estat  traduïdes  al 
 castellà,  el  portugués,  el  polonés, el
coreà, el xinés i el persa.
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IL·LUSTRAT PER...
                          NOEMÍ VILLAMUZA
El 2002 queda finalista del Premi
Nacional d'Il·lustració pel seu treball en
l'àlbum De verdad que no
podía (editorial Kókinos). Un dels seus
treballs més ressenyats ha estat Libro
de Nanas (editorial Mediavaca, 2004),
que va obtenir el Premi Nacional
d'Edició 2005.


