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Aquest conte...

...pretén ser una excusa per 
parlar del que ens fa sentir bé.

...està fet per celebrar els petits 
detalls de la vida.

...vol convidar-vos a somriure.
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Ho sabies?Ho sabies?

«Per sa Bela, sa padrina i es padrí».

Petra Pericàs

Llibre local = Lector compromès
Aquest és un llibre publicat amb el segell Llibre local, que garanteix 
que el 100% de l’elaboració –des del disseny fins a la impressió– 
s’ha dut a terme per professionals i empreses catalanes.
Visita llibrelocal.cat per conèixer millor aquesta iniciativa.

Si voleu reproduir, distribuir o transformar aquesta obra,  
poseu-vos en contacte amb Nanit (editorial@nanit.cat).

Fem els nostres contes amb paper Fem els nostres contes amb paper 
que respecta els arbres i els boscos, que respecta els arbres i els boscos, 
perquè són els pulmons del nostre perquè són els pulmons del nostre 
planeta i volem cuidar-lo.planeta i volem cuidar-lo.
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N’Antònia ha perdut una cosa 
molt important. I no sap per  
on començar a buscar-la.



Un dia la seva àvia n’hi va trobar un trosset. 
Era rodó i brillant, de gust dolç i suau.
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L’endemà, una firera n’hi va donar 
un fragment en forma  
de cacauet, d’aquells salats  
i divertits de pelar.
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Buscant, buscant, n’Antònia en va trobar un bocí més  
entre la gent que caminava plàcidament pels carrers.  
Aquell tros era ben viu, s’esmunyia i es feia difícil d’atrapar.
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I un dia de cel gris, en va veure caure  
del cel un altre trosset en forma de pluja.  
Era fred, però agradable alhora.



Vols saber on més s'amaguen els trossets
que va trobant n'Antònia?
Mentre cau el sol de s'horabaixa,
Alegria t'espera a les llibreries i a nanit.cat


