AIXÒ ÉS MEU!
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Sóc periodista, escriptora
i directora teatral. Tinc dos
germans que m’estimo molt.
Compartíem jocs i joguines,
però mai els agafàvem d’amagat.
Demanàvem permís i miràvem
de no fer-los malbé perquè
aleshores sí que ens hauríem
enfadat. Encara avui compartim
coses i viatgem junts, i riem molt.

PRIMERS
LECTORS

Amb aquesta història
aprendràs a millorar les
teves actituds, a superar
entrebancs i a reforçar valors
de convivència. Cada llibre
t’acompanyarà com si fos
el teu entrenador personal,
i et proporcionarà pautes
perquè creixis i convisquis
en harmonia.

CRISTINA LOSANTOS

Sóc de Barcelona, sóc dibuixant
i tinc molts germans. Quan era
petita, a vegades m’enfadava amb
ells i no els deixava les meves
joguines. La pega era que llavors
havia de jugar tota sola, i això és
una mica avorrit, oi que sí?

Si el que vols
és millorar,
tot es pot
solucionar.
El que
llegiràs aquí
t’indicarà
el bon camí.

Un conte
per aprendre
a compartir.
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Aquest nen es diu Andreu
i, equivocadament, creu
que tot el que l’envolta és seu.
Seguiu llegint i ho veureu.

Ningú recorda bé el dia
que començà amb la mania
de no voler deixar res.
Ell que era tan desprès!
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