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ÀLBUMS IL·USTRATS4LLEGEIXO SOL! 
4SÈRIE Ratolins Aventurers 

Temes: Animals, aventures, ciència, personatges reals 

Sinopsi

I si les famoses teories d’Einstein haguessin sorgit gràcies a una 
trobada amb un petit ratolí? No explicaria això per què un empleat 
de l’Oficina de Patents de Suïssa va posar potes enlaire les lleis de 
la física i el nostre concepte de l’espaitemps?

El temps és relatiu! El nou i brillant llibre del guardonat autor 
Torben Kuhlmann doblega el temps i la imaginació! 

Sobre el llibre
Quan un inventiu ratolí perd l’oportunitat d’assistir a la fira del 
formatge més gran del món, decideix fer retrocedir el rellotge. 
Amb l’ajuda d’un ratolí rellotger, molta inventiva, i les notes de 
cert físic suís, aconsegueix viatjar enrere en el temps. Però, quan 
viatja vuitanta anys més enllà del seu objectiu, l’únic que podrà 
ajudar-lo és un empleat de l’oficina de patents de Suïssa, qui va 
posar potes enlaire el nostre concepte d’espai-temps. 

Un nou àlbum de Torben Kuhlmann amb prodigioses 
il·lustracions i el seu característic ratolí com a protagonista. Una 
apassionant aventura que barreja història i fantasia, i que inclou 
una biografia d’Einstein i una exposició dels seus descobriments 

en el camp de la física. Aquest llibre ha sigut triat per la Inhdie 
Next Kids Picks de setembre/octubre de 2021 i ha rebut una 
menció per la Society of Illustrator Original Art 2021. 

Torben Kuhlmann       
És un autor i il·lustrador alemany, apassionat per les invencions 
curioses. El seu primer llibre, Lindbergh. L’agosarada història 
d’un ratolí volador, va ser mereixedor de molt 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. En el 
nostre catàleg trobaràs altres de les seves joies com ara Moletown. 
La ciutat dels talps, Armstrong. L’increïble viatge d’un ratolí a la 
Lluna i Edison. Dos ratolins a la recerca d’un tresor. 
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