
El Ratolí Carter s’aixeca com cada matí per fer la seva 
ruta, però avui li ve de gust una mica de fantasia i de 
bogeria... En lloc d’anar a fer el repartiment amb la seva 
furgoneta, se’n va amb coet! Durant la seva extraordinària 
ruta, ja no es troba amb els animals de sempre, sinó que 
s’endinsa en terres imaginàries: la terra dels dolços, el 
paradís de les sirenes, el país dels monstres... Fins i 
tot viatjarà entre els núvols i a les profunditats del mar. 
La ruta del Ratolí Carter no coneix fronteres ni límits!

Una nova aventura del famós Ratolí Carter a través d’un 
país de fantasia, visitant unicorns, marcians i tot tipus 
de personatges sorprenents.

Quina aventura més divertida! O serà només un 
somni...?

De la mateixa col·lecció que La ruta del Ratolí Carter 
i Les vacances del Ratolí Carter.
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Marianne Dubuc és llicenciada en disseny gràfic per 
l’escola de disseny de la UQAM (Quebec, Canadà). La 
seva carrera com a autora-il·lustradora de llibres per a 
nens va començar amb la publicació del seu llibre El 
mar (La mer), per Edicions La Pastèque el 2007. Però 
el seu èxit internacional li va venir amb la publicació 
de Davant de casa meva i El carnaval dels animals 
(tots dos publicats en català i castellà per la nostra 
editorial), els drets dels quals han estat venuts a més de 
15 països. Des de llavors ha escrit i il·lustrat més de 12 
llibres. Ha rebut premis tant al estranger com a Canadà, 
com el Premi al millor llibre infantil del Concours Lux el 
2008 o, més recentment, el 2014, el Governor General’s 
Literary Award atorgat per The Canada Council for the 
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