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Kilian Jornet publica un nou llibre:
«Res és impossible»
Ara Llibres edita el quart llibre escrit pel corredor de muntanya català

Kilian Jornet camí de la victòria de la Skyrace Comapedrosa d'aquest 2018 | Josep Maria Montaner

"Acabat de sortir del forn! Molt content de presentar-vos el meu nou llibre!". Amb aquest missatge
a les xarxes socials Kilian Jornet ha anunciat que aquest dilluns 12 de novembre surt a la venda
el seu quart llibre. "Res és impossible ( http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/1/1273/res-esimpossible) " està publicat per Ara Llibres, l'editorial que també ha publicat els altres títols de
l'esportista català: "Córrer o morirhttp://www.arallibres.cat/ca/cataleg/1/433/correr-o-morir)
(
"
(2011), "La frontera invisible (http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/1/592/la-frontera-invisible) "
(2013) i "Summits of my life (http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/1/1150/summits-of-my-life) "
(2017).
En el nou llibre Kilian Jornet se sincera, comparteix l'experiència acumulada durant anys de
curses i reptes de tota mena i encoratja els lectors a fer realitat els seus somnis, a córrer amb
passió i llibertat i, sobretot, a gaudir de la muntanya amb plenitud.
Jornet continua essent un dels esportistes de muntanya més complets del món. Aquest 2018,
sense arribar a assolir una fita tan extraordinària com l'ascensió doble a l'Everest en menys d'una
setmana, ha continuat ampliant un palmarès d'autèntic luxe amb el títol de campió del món
d'Skyrace, la victòria a la general de les MIgu Run Skyrunner World Series, el tercer lloc a les
Golden Trail Series o els triomfs a la Marató del Mont Blanc, a l'Skyrace Comapedrosa, a la Sierre
Zinal, al Trofeo Kima o a la Glen Coe Skyline escocesa. A més, ha destrossat el rècord de la
Bob Graham round i s'ha proclamat campió d'Europa d'esquí de muntanya en cursa vertical.
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Cap d'aquests èxits sorprèn en un corredor que el 2007 va aconseguir el primer títol mundial de
curses de muntanya de la seva vida. Des d'aquell moment ha construït una trajectòria de gran èxit
competitiu que l'ha portat a esdevenir un referent per a tots els apassionats de l'esport a la
muntanya.
Els tres llibres previs de Kilian Jornet han encapçalat la llista dels llibres més venuts a Catalunya i
"Córrer o morir", la seva primera publicació, ha superat els 100.000 exemplars venuts.

Imatge promocional d'Ara Llibres per anunciar l'arribada a les llibreries de Foto: Ara Llibres
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