
Va néixer a Anglaterra el 1926 i de jove va treballar com a
càmera a la BBC. La nit de Nadal del 1956 va veure un osset
de peluix sol en un prestatge d’uns grans magatzems i va
decidir emportar-se’l a casa. Poc després va començar a es -
criure Un ós anomenat Paddington, que al seu país és un dels
llibres més llegits dels darrers cinquanta anys i que ha estat
traduït a més de quaranta idiomes. Michael Bond ha rebut
incomptables premis i fins i tot ha estat condecorat amb l’Orde
de l’Imperi Britànic, que concedeix la reina d’Anglaterra. És
casat, té dos fills i viu a Londres... per cert, molt a prop de
l’estació de Paddington.
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UN ÓS 
ANOMENAT

PADDINGTON
LA HISTÒRIA VERITABLE DE L’ÓS 

DEL PERÚ PROFUND

(Edició rústica)

MICHAEL B OND

«Un ós? Aquí, a l'estació de trens de Paddington? —va dir la
senyora Brown mirant el seu marit amb expressió de sorpre-
sa—. Quina ximpleria, Henry, no pot ser.» Però el senyor
Brown no s'equivocava: l’osset era allà, just al mig de l’anda-
na, amb un barret estrany i una etiqueta penjada al coll que
deia: «Si us plau, tingueu cura d'aquest ós. Gràcies». Així que
els Brown el van convidar a berenar i se’l van emportar a casa,
pensant que potser s’acabaven de ficar en un petit embolic…
Però és que llavors no sabien que els embolics de veritat enca-
ra havien d’arribar. Perquè en Paddington és d’aquesta mena
d’óssos a qui sempre passen «coses».

Amb un epíleg de l’autor
amb motiu del 50è aniversari

de la primera edició

Les divertides aventures d’aquest ós
a qui sempre passen «coses», 
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