
Contes per créixer. Contes per a la vida.

El petit castor
 Nova edició revisada i adaptada a Lectura Fàcil

El protagonista d’aquest llibre realitza un viatge 
iniciàtic travessant l’estany a la recerca d’un amic. 
Amplia els seus horitzons i venç les seves pors per 
emprendre aquest viatge per buscar alguna cosa 
que desitja i que necessita. Un viatge en el qual no 
obté el resultat previst però sí un altre igualment bo i 
positiu per a ell.

Una història dolça sobre la solitud, impregnada 
de natura, animals i amistat. 

El petit castor viu tot sol a la vora de 
l’estany. No té família ni amics.

És un petit castor molt trist i solitari. Però 
un dia, mentre està plorant, sent que algú 
també plora a l’altra banda de l’estany...

I aleshores comença l’emotiva recerca d’un 
amic.

Fitxa tècnica
Recomanat a partir dels 3 anys
Text: Amy MacDonald
Il·lustracions: Sarah Fox-Davies 
Format: 26,5 x 22 cm
Nombre de pàgines: 32
Enquadernació: Cartoné
ISBN: 978-84-122014-0-6 
PVP: 14,75 €

L’autora és Amy MacDonald, 
una escriptora i periodista nord-
americana especialitzada en literatura 
infantil. Amb una tendresa insòlita, 
és l’encarregada de donar forma a 
aquesta bonica història.

Les il·lustracions de Sarah Fox-Davies 
omplen de detalls i naturalitat les 
pàgines. La natura es mostra en tota 
la seva esplendor i els animals són 
captats amb total realisme, barrejat 
amb una part de tendresa, que fa que 
no puguem escapar dels seus encants. 
Aquesta il·lustradora és una artista 
anglesa que domina amb excel·lència 
la tècnica de l’aquarel·la, com es pot 
veure en aquesta obra.
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