
                      

Noves aventures de Guardians de somnis, la nova sèrie de Ricard Ruiz i Álex 
Hinojo. Més humor, més fantasia i molts, molts monstres (alguns adorables... 
només alguns). Segueix somniant! 

Per què s’han disparat a Venècia els atacs de somnambulisme? Què s’amaga rere 
les màscares del Carnaval més famós del món? La Serena haurà de salvar dos 
mons. I fer front a grans problemes. I a monstres encara més grans. Per sort té 
molt amics. No tots humans. 

La nova sèrie de Ricard Ruiz i Álex Hinojo Guardians de somnis torna després 
de la bona acollida de la seva estrena. El ball del somnàmbul és el segon títol 
d’aquesta proposta plena d’aventures, fantasia, humor i personatges inoblida-
bles.  Amb una edició de luxe i les magnífiques il·lustracions de Pedro Rodrí-
guez. 

Protagonitzada per la Serena i els seus amics, que un dia descobreixen que estan 
destinats a ser els protectors del món dels somnis. Una important missió, ja que 
hi ha malvats amb ganes de conquerir-lo... i utilitzar-lo per dominar el nostre 
món. 

Una sèrie original que ha suposat aire fresc en el panorama literari juvenil i 
que ha aconseguit un gran suport del públic, també entre els adults,  i la crítica. 
Guardians de somnis és molt més que una sèrie: és tot un món. Literalment. 
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Ricard Ruiz (Barcelona, 1973) és periodista i escriptor. Es autor de 
tres llibres, entre ells l’infantil El mejor regalo del mundo. Fan de Mi-
chael Ende i Lewis Carrol i, secretament, de Little Nemo de Winsor 
McCay. Només despertar-se, apunta els seus somnis en llibretes de 
colors. Després a la nit, els converteix en llibres o artícles. 

Álex Hinojo (Barcelona, 1975) també és periodista i escriptor. De 
petit somniava amb gossos cada nit. Des d’aleshores li agraden més 
els gats, sobretot si seuen a la seva falda mentre veu pel·lícules. És 
seguidor de Hayao Miyazaki, Alfred Hitchcock i Tim Burton. 

                      

“Un riquíssim univers fantàstic on més d’un adult trobarà referents que els 
sonaran: des de l’Alícia de Lewis Carroll al Sandman de Neil Gaiman; del 
clàssic del còmic Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay, a Tolkien, 
Harry Potter i sobretot a La historia interminable de Michael Ende.” Anna 
Abella, El Periodico de Catalunya. 

“Aventura, ritme trepidant, emoció, una certa intriga, un munt de fantasia 
i una prosa directa i molt amena. Tot plegat ens dóna una novel·la que no 
córre, vola, i segur que els joves gaudiran moltíssim.” Eloi Puig, La bibliote-
ca del Kraken. 

“Els dos autors tenen tots els ingredients possibles per fer una novel·la 
d’aventures interessant i entretinguda, i els cuinen amb destresa, ja que en 
poques pàgines ens endinsem de ple en la trama. Acció, acció, una mica de 
reflexió i més acció.” Alexander Páez, Fantàstik.
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Junts i per separat fan de comentaristes de literatura i cinematografia en diversos mitjans de comunicació: El País, El 
Periodico, TimeOut, La SER, Rac 1 i TV3. Guardians de somnis és la primera sèrie que escriuen junts. 


