
Contes per créixer. Contes per a la vida.

L’abella Flora 
i el prat de les cinc flors

Un preciós homenatge a les abelles i al seu paper clau per a la vida

L’abella Flora viu al costat d’un prat ple de flors. Li 
encanta visitar-les i agafar-los una mica de nèctar i 
pol·len!

Un dia, un terrible incendi destrueix el seu rusc. La 
Flora i les seves companyes han de fugir i construir 
una nova casa ben lluny, al costat d’un prat on 
només hi ha cinc flors.

Però, a mesura que la Flora comenci  a visitar-les 
cada dia, alguna cosa canviarà... i el prat s’omplirà 
lentament de vida.

I, per si en vols saber més... inclou un annex de 
ciències naturals!

Amb una descripció acurada i unes il·lustracions 
plenes de llum i color, aquest conte ens mostra el 
paper imprescindible que tenen les abelles per al 
nostre món... i ens invita, també, a cuidar aquests 
petits insectes que tant ens cuiden a nosaltres.
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Text escrit per Marta Busquets i 
il·lustrat per Lisa Landwehr.
Marta Busquets (Barcelona, 1995) 
és filòloga de formació i ha treballat 
en l’edició i correcció de textos. 
Des de ben jove ha estat aficionada 
a escriure, i l’any 2020 va publicar 
el seu primer conte, Bambú (ING 
Edicions).

Lisa Landwehr (Witten, 1995) és una 
il·lustradora alemanya. Va créixer 
envoltada de llibres, ja que la seva 
mare era autora de contes infantils, 
i amb 11 anys va il·lustrar el seu 
primer petit llibre.

Des de ben petita l’ha fascinat la 
naturalesa i tot el que hi viu. Les 
seves il·lustracions sobre el món 
natural són plenes de detalls i 
colors.
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