”Allt började när mitt 1lygplan
1ick motorstopp och jag blev tvungen att
nödlanda mitt i Saharas öken i Afrika. Det
var en fråga om liv och död eftersom jag
måste klara av den svåra reparationen
helt ensam och jag hade bara vatten för
lite mer än en vecka…
Första kvällen somnade jag i sanden,
tusen mil från närmsta by. Jag kände mig
så ensam… Då dök plötsligt en liten pojke
upp som från ingenstans och sa med en
1inurlig liten röst: Var snäll och rita ett
lamm åt mig!”
Så börjar berättelsen om den lille prinsen som
kommit till jorden efter att han lämnat sin egen lilla
planet, Asteroid B612 med hjälp av vilda ?lyttfåglar.
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För den nödlandade piloten i öknen berättar
prinsen om alla de många solnedgångar hemma på
hans egen planet, och om sina morgonbestyr med
att sota vulkaner, rensa marken från Baobaskott och
hur svårt det är att ta farväl av en älskad, fåfäng och hostig blomma…
Genom sin rymdresa på väg mot jorden passerar han andra små planeter med några underliga vuxna.
En är kung som säger sig bestämma över hela universum, en annan är en högfärdig typ som bara vill få
applåder och beröm och en tredje räknar och räknar stjärnor, skriver upp siffror på lappar för att
sedan lägga dessa i en låda.
”De vuxna är verkligen konstiga… tänker prinsen. ”
Efter att till slut ha landat och vandrat på jorden med sina enorma vulkaner, tusentals
rosor och ännu ?ler märkliga vuxna, möter han en dag en skygg och ny?iken räv. Med mycket tålamod
lyckas han tämja räven och de blir de ?inaste vänner, men snart längtar prinsen ändå tillbaka till sin ros.
Hur ska han göra för att ta sig hem igen till sin egen asteroid, långt där borta bland stjärnorna?
Den lille prinsen är en poetisk och ?iloso?isk musiksaga för barn från 6-9 år och deras vuxna baserad
på Antoine de Saint-Exupérys klassiska bok från 1943 och som översatts till över 260 språk.
Med författarens egna bilder, sjunger och berättar Hej Opera en saga om vänskap, förundran inför
vuxenvärlden, att våga resa långt långt bort och om att längta hem.

