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Aquest llibre pertany a una deliciosa sèrie de llibres per a nadons. 

Una petita joia amb pàgines encunyades originals i divertides. De 
gran consistència, elaborat amb cartró gruixut perquè es pugui 
mantenir dret en qualsevol lloc, com un llibre-objecte.

JOCS és un llibre que ens mostra de la millor manera idees per
continuar jugant sense parar. El llibre posa en escena els grans 
clàssics d'ahir i d'avui: la pilota, les disfresses, el patinet, el molinet,
els cubs, peluixos, llapis, instruments musicals... tots els joguets 
favorits dels més petits.

Un llibre per gaudir, amb un meravellós disseny que agradarà tant 
a adults com a nens.
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Il∙lustradora i dissenyadora sueca, reconeguda pel seu estil naïf i 
amb una forta influència de l’art gràfic dels anys 50 i 60 que la 
caracteritza des de fa més de 20 anys. Va estudiar comunicació a 
la prestigiosa Berghs School of Communication i allà va decidir 
dedicar-se plenament a la il∙lustració, al disseny gràfic i a la direc-
ció d’art. Arrhenius va iniciar la seva carrera en el món de la publi-
citat a finals dels anys 80, i més endavant es va establir pel seu 
compte per dedicar-se al disseny de productes-llibres, segells, 
articles de papereria, roba, vaixelles, joguines, etc.

Fidel al seu estil inconfusible, reconeix sentir una gran debilitat pels 
mercats ambulants i les botigues d’antiguitats com a font d’inspira-
ció per als seus dissenys gràfics i coloristes. Actualment té el seu 
estudi al sud d'Estocolm, on viu amb el seu marit i els seus dos fills.
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Il∙lustració
Primeres paraules

Paraules clau:
jugar, imaginació,
aprendre paraules,
motivar, diversió

PVP sense IVA: 10,58 €
PVP amb IVA: 11,00 € 


