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Una història divertida i acolorida
sobre la confiança, la preocupació
i la lleialtat entre un pare i una
filla.

La Mina és una ratolina apassionada de la lectura i de la
tranquil·litat. El seu pare és excèntric i impredictible. Li
encanta portar sorpreses del món exterior. Un dia du una
sorpresa enorme d'aspecte felí que causa en la Mina una
gran preocupació: «És un esquirol!» –diu el pare. Però la
Mina no n'està massa convençuda.
La convivència amb l'«esquirol», malgrat la desconfiança
que genera en la Mina, no va del tot malament. No
obstant això, arriba un dia en què l'«esquirol» deixa de
menjar. I el pare porta dues sorpreses peludes més. Però
aquestes tampoc mengen les glans que els ofereixen...
Així que decideixen avisar el metge, perquè intenti
esbrinar què els passa als «esquirols». I és llavors quan hi
ha més sorpreses i tenen lloc successos ben estranys i
hilarants que hauràs de descobrir.
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Una història carregada de suspens i
humor. Als nens els encantarà descobrir
que, de vegades, els pares també causen
problemes.
Un llibre perfecte per a ser llegit en veu
alta i riure (molt).
Les belles i acolorides il·lustracions
contenen divertits detalls que completen
el significat del text.
Viu a Mont-real (el Canadà), on
il·lustra llibres i crea animacions. Mina
és el seu segon àlbum escrit i il·lustrat
per ell. I ve després de l'encantador i
reeixit La Poko i el timbal. Com a
il·lustrador i autor de còmics ha rebut
nombrosos premis. Compagina el món
del llibre amb el de l'animació. Ha
estat el dissenyador principal de la
sèrie animada de televisió Hora
d'aventures.
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