
Contes per créixer. Contes per a la vida.

L’ós blanc
Cuidem el planeta i els meravellosos éssers que l’habiten 

Els nens d’avui són els adults de demà. Mostrar-
los de petits a tenir cura i respectar el medi 
ambient els convertirà en persones conscients 
dels perills que comporta el mal ús dels recursos 
naturals.

Situat en les prístines regions polars, les increïbles 
il·lustracions de l’ós blanc de Jakie Morris ens 
recorden que som cuidadors d’aquestes belles 
criatures salvatges, i que els nostres actes afecten 
directament el seu futur.

Narració inspirada en una llegenda inuit: 
Fa molts anys els animals vivien en 
harmonia amb la terra...

Un petit ós polar va ser robat de la mare. 
Un caçador i la seva dona van trobar el petit 
ós i el van cuidar embolicant-lo en pells 
de foca per escalfar-lo, mentre li cantaven 
cançons del gel dels grans óssos blancs.
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Sobre Jackie Morris
Va néixer a Birmingham. Des de molt 
petita va saber que volia ser artista. 
Quan era una nena va veure el seu pare 
fer un dibuix: una presa d’aus apareixen 
en un full de paper utilitzant només un 
llapis. Va pensar que allò era com fer 
màgia.

Va anar a escola d’Evesham i els mestres 
li deien que tenia molta imaginació i 
fantasia. Durant la seva adolescència 
va estudiar a la Bath Academy, on va 
quedar fascinada pels paons, aquests 
ocells brillants que feien volar les seves 
esplendoroses cues.

Va treballar durant set anys per a 
diversos editors de revistes i llibres. Va 
dissenyar targetes i calendaris per a 
Greenpeace i Amnistia Internacional. 
Es va mudar a Gal·les just abans de 
començar el seu primer llibre per a 
nens, i des de llavors ha viscut allà, en 
una petita casa de camp.
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