
Contes per créixer. Contes per a la vida.

La llebreta
Aprenent a trobar el camí del mig

Qui serà aquest any 
la veritable llebre de Pasqua?

Ho descobrirem en aquest bonic conte 
que, amb imatges senzilles, 
ens parla de la força dels paranys 
i de la importància de saber trobar 
el camí correcte en les nostres accions. 

Una de les set llebretes ha de portar els ous 
de Pasqua al jardí dels nens. Però el camí per 
arribar-hi no és fàcil: un esquirol llaminer, unes 
guineus juganeres o un riu d’aigües transparents 
són alguns dels obstacles que hauran de superar 
per aconseguir complir la seva missió.
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Albert Asensio és un dels grans 
il·lustradors del panorama actual. 
La delicadesa i calidesa de les seves 
il·lustracions, pintades a mà, l’han fet 
mereixedor de nombrosos premis, 
entre els quals destaquen tres Premis 
Junceda, un Laus de bronze i un Premi 
Llibreter el 2017 per El banc blau. És 
il·lustrador dels àlbums il·lustrats més 
cèlebres dels últims temps i també 
destaquen les seves col·laboracions 
habituals com a il·lustrador a La 
Vanguardia.

De petit somiava amb volar en una 
nau per viatjar ben lluny, però, al no 
arribar mai, als onze anys va pensar 
que la millor manera per aconseguir 
viatjar a nous mons era dibuixar.
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Conte recomanat a partir de 3 anys

Una obra de belles i delicades il·lustracions 
amb què podrem acompanyar les llebretes 
en el seu camí a través del bosc, el riu i el prat 
que han de travessar per arribar a la casa dels 
nens.

Aquest logotip identifica els materials de Lectura Fàcil que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma, amb 
l’objectiu de facilitar-ne la comprensió.
L’atorga l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net).


