El ratolí que no tenia por
Petr Horáček
Traducció de Maria Lucchetti
De nou trobem al protagonista de El ratolí que es va
menjar la lluna, en el darrer llibre de Petr Horáček.
El Ratolí vol jugar al bosc, que és fosc i ple de bèsties
grosses i aterridores. Però el Ratolí no té por de res.
O sí? Gira la solapa per descubrir-ho.
Un conte deliciós sobre el coratge, amb un final
inesperat, que captivarà els fanàtics de la serie El Ratolí
i els seus amics.
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El ratón que no tenía miedo (Castellà)
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Altres llibres de la col·lecció:
Una casa a la mida
El ratolí que es va menjar la lluna
El ratolí i a pilota vermella

Petr Horáček va néixer a Praga. Des de petit que volia
ser il·lustrador, i preferia mirar les fotografies i dibuixos
de l’interior dels llibres en lloc de llegir-los. Quan tenia
15 anys va entrar a l’Escola Superior d’Art de Praga i
va estar treballant dos anys en una agència oficial de
publicitat i disseny. Després va estudiar sis anys en
l’Acadèmia de Belles Arts de Praga, on va conèixer la
seva dona, amb qui es va traslladar a viure a Anglaterra.
Va començar a treballar en llibres per a nens quan va
néixer la seva primera filla i des de llavors no ha parat.
Ha estat guardonat amb diversos premis, com el Best
Children’s Book of the Year per Washington Post (pel
llibre L’oca ruca) o el Picture Book of the Year d’Holanda
(per Una casa a la mida), ambdós llibres publicats per
Editorial Joventut.
També ha estat preseleccionat per la Kate Greenaway
Medal i citat com “el nou Eric Carle” per The Washington
Post.
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