
Amb calma, aquí i ara. Més històries naturals

LAURA BRAND  és escriptora i il·lustradora. Calçada 

amb botes enfangades, envoltada de tot de projectes 

sense acabar i d’objectes de decoració fets a mà, se 

sent com a casa. Aspira a fer accessibles l’artesania 

i la connexió amb la natura perquè està convençuda 

de l’impacte positiu que tenen en la salut mental i el 

benestar.

 

FREYA HARTAS és il·lustradora a Bristol, el Regne 

Unit, on viu amb la seva parella i el seu vellet gat negre 

Katsu, i treballa en un acollidor estudi compartit.  

A Amb calma ha canviat l’univers de gnoms, fades, 

granotes amb vestits, monstres i personatges 

mitològics per les meravelles del món natural. 
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El segon títol de l’èxit internacional 
Amb Calma: 250.000 exemplars

a tot el món

Atura’t, apropa’t a les coses més petites que passen a la natura i 
contempla-les.
Aquest llibre és un viatge a la vida natural per gaudir d’alguns 
dels esdeveniments extraordinaris que hi tenen lloc cada dia, 
i per apropar-nos als éssers fascinants que la fan bategar. 
L’únic que ens cal per veure’ls és prendre’ns-ho amb calma... 
i endinsar-nos en l’ara. Vine i observa com una marieta surt de la 
nimfa o com les abelles refreden la mel, meravella’t amb el colibrí 
que fa glopets de dolç nèctar...
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