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Motivat per una antiga història familiar, en Pau busca
l’ajut d’un professor de la Universitat dels Ratolins
per inventar un aparell capaç de submergir-se fins a
les profunditats de l’oceà Atlàntic. Junts iniciaran un
laboriós procés d’estudi que els portarà a trobar una
arqueta perduda al mar amb una sorpresa en el seu
interior: el diari d’un avantpassat d’en Pau que el
relacionarà amb un dels inventors més importants de
la història.
Com a les dues anteriors obres de la sèrie Ratolins Aventurers, Kuhlmann aconsegueix submergir el lector en un
apassionant viatge entre la història i la fantasia. Al final
del llibre trobem una breu biografia de Thomas Edison
amb altres referències d’inventors que van contribuir a
l’aparició de la primera bombeta.
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Torben Kuhlmann és un autor i il·lustrador alemany, apas-

sionat per les invencions curioses. El seu primer llibre, Lindbergh. L’agosarada història d’un ratolí volador, va ser mereixedor de bones ressenyes a la premsa i d’una gran acollida
entre els lectors, a més de rebre premis internacionals com
Golden Island Award 2015, Indiefab Winner 2015, MGA
Book Award 2015 i Outstanding International Book 2015.
Les seves il·lustracions han estat exposades a la Fira del Llibre
Infantil de Bolonya el 2013.
El seu primer llibre s’ha traduït a
més de 20 llengües. El seu segon
llibre és Moletown, la ciutat dels
talps. La seva tercera obra, Armstrong, l’agosarat viatge d’un ratolí
a la Lluna, l’ha consagrat en el
panorama de la il·lustració i la
literatura infantil internacional.
Edison, dos ratolins a la recerca
d’un tresor, és la seva darrera joia.
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Web de Torben Kuhlmann:
http://www.torben-kuhlmann.com/
Ressenya d’EDISON. The Mystery of the Missing Mouse
Treasure: https://www.kirkusreviews.com/bookreviews/torben-kuhlmann/edison-kuhlmann/
Booktrailer de EDISON. The Mystery of the Missing
Mouse Treasure: https://www.youtube.com/
watch?v=Nq2IZRyT9Do
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