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Qui és la llebre petita? 
 

Sóc una llebre juganera i m’estimo molt, 
molt, molt la mare. Un dia abans d’anar a 
dormir vaig intentar trobar la manera de 
dir-li com és de gran el meu amor: esti-
rant els braços, posant-me cap per baix, 
fent saltirons... resulta molt difícil mesu-
rar-ho! No sé si ho vaig aconseguir! Si 
més no, vaig tenir tota la seva atenció. 
Ho heu provat mai? 

        

A la Biblioteca trobareu: 

 

Endevina com t’estimo Vermell 146 

Adivina quanto te quiero en ... 
   (Sèrie de les quatre estacions)  Vermell 146 

Tots sou els meus preferits Blau 168 

Guess how much I love you 
       Anglès 2 MCB INFANTIL 
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SENYALS D’IDENTITAT:  
 

· Soc de color avellana, com la mare i tinc unes 
orelles llarguíssimes... Però no tant com les de la 
mare! M’agrada tenir tota la seva atenció! Per 
això soc enginyosa i me n’empesco alguna per tal 
de no anar a dormir i continuar jugant fins... que-
dar esgotada. 

Nom: Sam McBratney 
Vaig néixer a Belfast, Irlanda del Nord, l’any 1943 

Ofici: escriptor i mestre 

Sóc el creador... de més de 50 llibres per a joves de diferents gène-
res. El 1994 vaig publicar el llibre Endevina com t’estimo amb el que 
em van premiar amb el Notable Children’s Book de l’Associació Ameri-
cana de Biblioteques i del qual s’han venut més de 15 milions d’exem-
plars per tot el món. 

 

Una curiositat... va ser fent de mestre que vaig començar a escriure contes que ajudes-
sin als nens i nenes amb dificultats per llegir. 

Sam McBratney 

Nom: Anita Jeram 
Vaig néixer a Portsmouth, Anglaterra, l’any 1965 

Ofici: il·lustradora 

Sóc la creadora... de les il·lustracions de molts contes infantils com 
l’Endevina com t’estimo d’en Sam. El 2006 vaig publicar el meu pri-
mer llibre en solitari (el vaig escriure i il·lustrar) titulat Inés al revés. 


