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La Bipa no vol saber què hi ha més enllà de les coves 
càlides on habita la seva gent. No creu en els contes 
de fades, Però l’Aer, fascinat per la llegenda de la míti-
ca Emperadriu, vol conèixer aquell món de gel banyat 
per la llum d’un estel blau on es diu que no existeix el 
patiment ni la fam. Per això inicia un perillós viatge en 
què haurà d’arriscar la seva vida... la de la Bipa, que el 
seguirà d’amagat per salvar-lo del que considera una 
mort segura.

TEMÀTICA: l’amistat, les llegendes, la realitat 
versus la ficció, la lleialtat

GÈNERE: narrativa, fantasia, aventures

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una novel·la que ens 
demostra el poder de l’amistat i de la lleialtat cap 
als amics i cap als nostres valors personals

CLAUS PER A LA LECTURA 
El viatge de l’heroïna
Bipa comença la història com una jove normal però, 
en avançar en la seua aventura, anirà creixent com a 
persona i madurant, seguint el que s’anomena “el viat-
ge de l’heroi” o, en aquest cas, de l’heroïna. A mesura 
que avance la trama, els lectors i les lectores creixeran 
amb ella.

La mitologia
Bipa està convençuda que les històries que es conten 
sobre l’Emperadriu i sobre el Regne Eteri són falses. 
No les ha cregudes mai, ni tan sols de menuda. Tan-
mateix, Aer hi té una gran fe i creu que l’Emperadriu 
existeix. A poc a poc, Bipa descobrirà que en tota lle-
genda hi ha un pòsit de veritat i Aer veurà que els re-
lats fantàstics no són certs al cent per cent...

L’amistat
Bipa i Aer s’han portat malament des de menuts. Fins 
i tot, han arribat a considerar-se enemics. Tanmateix, 
a mesura que passen més temps junts i que es cone-
guen l’un a l’altra, s’adonaran que, en realitat, tenen 
més coses en comú del que pensaven, i acabaran 
convertint-se en bons amics.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com. 

  Ales de foc, de la mateixa autora, està 
publicat en aquesta mateixa col·lecció.

  En www.lauragallego.com podeu trobar 
molta informació sobre l’autora.

  El laberint del faune, publicat en aquesta 
mateixa col·lecció, també ens parla del 
món de les fades, en aquest cas barrejat 
amb la realitat.


