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Els mons de la Zoè
E l primer llibre de la c ol·lec c ió L a Banda de la Zoè és un produc te pens at
per es devenir un bes t- s eller, més enllà de quals evol c riteri literari.
Seguint la fórmula de Stilton, pres enten una his tòria de mis teri en la qual
s empre hi ha ac c ió, amb annexos i un dis s eny atrac tiu i poderós .
L’editorial apos ta per un tàndem entre la mediàtic a autora i el rec onegut
il·lus trador c atalà. G arc ía-Siñeriz, més afortunada en el periodis me i c om
a autora de novel·les per a adults —E s as mujeres rubias , P laneta,
2 0 1 0 —, en aques ta aventura infantil ens pres enta un remake de la c olla
dels c inc en vers ió c hic i multimèdia on les il·lus trac ions de l’univers de
L abanda s ’hi ac oblen perfec tament.
A quí, aques t grup de joves es veurà involuc rat en el mis teriós c as de la
des aparic ió d’un gat al mus eu del L ouvre. L a his tòria és s enzilla i es tà
es c rita amb un llenguatge planer, i no s ’hi obs erva c ap pretens ió més que
la de fer pas s ar una es tona entretinguda. L libre molt vis ual però s ens e
tec a, que ac ons eguirà que les noies llegeixin, fet que s empre c elebrem,
però no els aportarà gaire més . A ixò s í, es perem que les porti a s eguir
llegint i a s er més s elec tives en endavant.
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