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Quan l’estiu està a punt d’acabar-se, l’Untu troba, 
a la platja, una postal que les ones han arrossegat 
fins a la sorra. La postal té escrit un misteriós 
missatge que parla de la llum de l’hivern, capaç 
d’il·luminar els llargs i foscos mesos de fred.

Decidit a trobar aquesta meravellosa llum, l’Untu 
emprèn un llarg viatge cap al nord. Mentre 
avança a través de boscos, planes i muntanyes, 
coneixerà una infinitat de personatges màgics 
i inoblidables que l’ajudaran en la seva recerca 
alhora que es preparen per a l’arribada de 
l’hivern.

L’Untu i el secret de la llum de l’hivern és una 
història que ens trasllada al cor dels freds mesos 
hivernals. Ambientada en un paisatge finlandès 
ple de vida i de màgia, ens parla dels cicles 
estacionals, de la calidesa de la comunitat i de la 
importància de l’amistat.


