
Un bonic llibre, deliciosament il·lustrat per 
Daniela Drescher, que ens trasllada al bell 
mig d’una intensa tempesta tardorenca. 
Protagonitzat per un gnom que és un exemple 
de generositat i calidesa, aquest conte ens 
recorda la importància de tenir sempre les 
portes obertes i de ser acollidors i empàtics 
amb les persones del nostre voltant.

Contes per créixer. Contes per a la vida.

El Pep Pom i la gran tempesta
Un conte sobre l’amistat, la comunitat i el treball en equip

Quins núvols més foscos que hi ha al cel! 
S’acosta una gran tempesta…
 
A la seva caseta, el Pep Pom estarà ben protegit 
del mal temps. Però, abans que comenci a 
ploure, decideix anar a avisar el seu amic Albert, 
un vell corb que viu a dalt de tot de la pomera.
 
De camí, el Pep toparà amb molts animalons 
espantats que no saben on refugiar-se de la 
tempesta… i no dubtarà a obrir-los les portes de 
casa seva.
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Daniela Drescher va néixer l’any 1966 
a Munic. Durant la seva infància gaudia 
molt jugant entre les bardisses del 
voltant de casa seva, on podia passar 
tardes senceres, imaginant que eren 
castells de fades i la llar de fades i elfs. 

Des de molt jove es va formar en teràpia 
de l’art i va treballar amb infants. També 
va ser il·lustradora d’una revista per a 
pares. Durant aquesta època, Daniela 
Drescher va escriure poesia i va utilitzar 
els seus poemes en la seva tasca 
terapèutica. D’aquests poemes, que va 
il·lustrar més endavant, va néixer Vine la 
terra de les fades.

Els llibres de Daniela Drescher s’inspiren 
en la naturalesa i les seves imatges 
són plenes de delicades flors, arbres, 
fruites, baies i animals. Els seus llibres 
introdueixen els nens i nenes a la natura 
com un món diversament poblat, ple 
d’ocells, animals i plantes.
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