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Vet aqui una vegada, en un lloc molt a la vora, hi vivia la princesa 

Elna, que es trobava sola.   -Un dia -deia-, el meu príncep em vindrà 

a salvar. Però se m'acaba la paciència, ja es podria espavilar!   I 

quan finalment el príncep arriba, no és el que l'Elna 

s'imaginava...N'estàs tip de sentir el conte del príncep blau? 

T'agradaria conèixer una princesa amb més ganxo? Aleshores tens 

a les manes el llibre ideal! Oblida't de vestits amb llacets, 

casaments de somni i balls en palaus! L'Elna és tossuda i molt 

trapella,  només vol anar a la seva i fer amistats d'allò més curioses. 

És la princesa rebel!   
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Una nit en Topo demana el desig de tenir tots els estels del cel. De 

sobte, alguna cosa màgica succeeix i totes apareixen en el seu cau. 
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Ell està feliç, però i els altres animals? Què sentiran quan vegin el 

cel sense estels? 
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Dàlia està esmorzant quan un enorme rinocerton morat entra a la 

cuina, com si res! I llavors clava queixalada al seu crep, com si res! 

Dàlia intenta explicar-ho tot a la seva mare i al seu pare, però ells 

estan massa ocupats per escoltar-la. Sempre estan massa ocupats. 

Així doncs, Dàlia comença a parlar amb el rinoceront...Una divertida 

i commovedora història per reflexionar sobre el temps de qualitat 

que necessiten els més petits.   
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En un bosc llunyà, hi conviuen moltes bestioles diferents: la Girafa 

Reticulata que té por de dormir sola, la Granota Brutota que fa molta 

pudor, l'Hipopòtam Brillantí que no sap fer petons... Com s'ho faran 
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perquè una pugui dormir i l'altra es renti d'una vegada? I 

l'Hipopòtam, aprendrà a fer petons? 
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En aquesta faula oriental, cadascun dels set ratolins emprèn un 

recorregut per esbrinar què és això tan estrany que hi ha al llac. 

Una història universal que es mostra a través de l'excepcional i 

renovador plantejament gràfic d'Ed Young, artista xinès-nord-

americà guardonat amb la medalla Caldecott. 
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Set eren les bruixes d'Arlet fins que van trobar 

un ou misteriós. Que hi deu haver a dintre? El 

pitjor dels encanteris o el monstre més 

pudent? Cap de les set no es pot imaginar el que han portat al bosc 

d'Arlet. 
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"En Frederick és un ratolí que, mentre els de la seva família es 

dediquen a treballar per a procurar-se el menjar, ell es dedica a 

omplir-se de colors i paraules per als llargs dies d'hivern." 

 

 


