
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Vine a la terra de les fades
Sèrie verda

La natura i els seus cicles

A través dels diferents moments i transformacions 
que es donen sempre en les mateixes dates i de la 
mateixa manera, els més petits poden viure un ritme 
fix que li aporta seguretat interior i confiança en el 
món. 

Els llibres de Daniela s’inspiren en la naturalesa i 
les seves imatges estan 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.

Un bonic llibre, deliciosament il·lustrat 
per Daniela Drescher, que ens mostra 
l’encant del món de les fades al llarg de les 
estacions de l’any.

Daniela Drescher és una especialista en 
teràpia de l’art..
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Daniela Drescher va néixer l’any 1966, 
a Munic. Durant la seva infància gaudia 
molt jugant entre les tanques 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 
art teràpia i va estar treballant amb 
nens i nenes. Durant un temps va ser 
il·lustradora d’una revista per a pares. 
Durant aquest temps Daniela també 
va escriure poesia i va utilitzar els seus 
poemes en el seu treball terapèutic. Ella 
va començar a il·lustrar alguns dels seus 
poemes i aquest treball es va convertir 
en el llibre d’imatges “A la terra de les 
fades”, que va ser publicat al 2004.

Estimava l’art i la pintura, sempre anava 
acompanyada dels seus llapis de dibuix, 
pinzells i aquarel·les. Dibuixava i pintava 
fins que les seves imatges van començar 
a “tornar a la vida” i explicar històries pel 
seu propi compte.
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