
Contes per créixer. Contes per a la vida.

L’ou del sol
Col·lecció Elsa Beskow

Nova edició revisada i adaptada a Lectura Fàcil

Un viatge per una naturalesa viva i plena de 
màgia

Una petita fada que viu en un frondós bosc del 
nord descobreix una cosa extraordinària: un ou 
del sol!

Com ha arribat fins al bosc? Què ha de fer per 
retornar-lo al seu niu? 

Amb l’ajuda dels follets i de diversos animalets 
que viuen al bosc, aconseguirà descobrir 
la veritable naturalesa d’aquest objecte tan 
misteriós.

Des de fa més de 100 anys, els llibres d’Elsa Beskow, 
amb extraordinàries il·lustracions plenes de calidesa 
i detalls, són coneguts i estimats per infants d’arreu 
del món.

Fitxa tècnica
Recomanat a partir dels 5 anys
Il·lustracions: Elsa Beskow
Format: 29,5 x 23,5 cm
Pes: 450 gr
Nombre de pàgines: 32
Enquadernació: Cartoné
ISBN: 978-84-123221-1-8
IBIC: YBC
PVP: 15,50 €

Sobre Elsa Beskow
Elsa Beskow va néixer a Suècia el 1874 i 
va créixer en un entorn liberal i artístic. 
Passava els estius en una granja a la vora 
del llac Uttran, prop d’Estocolm. Va ser 
allà on va començar a interessar-se pel 
món natural i a observar-lo atentament, 
habilitats que li van permetre plasmar 
la naturalesa amb tots els seus detalls. 
Les seves il·lustracions, a més, són un 
interessant reflex cultural del seu temps, 
a través del vestuari, la decoració i els 
utensilis dels seus personatges.

El món natural i els infants van ser la 
font d’inspiració d’aquesta autora sueca. 
Mare de sis fills, adorava les històries. Es 
diu que una vegada va afirmar: «Amb 
molt d’esforç i planificació pots portar 
els teus fills al zoo, a veure llops i ossos. 
Un cop siguis allà, veuràs com queden 
fascinats per una petita pedra, en un 
racó del camí, o que no deixen de parlar 
de la minúscula marieta que s’enfila per 
la reixa de la cel·la dels llops».
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