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Els mons de la Zoè

E l primer llibre de la col·lecc ió La Banda de la Zoè és  un produc te pensat

per  esdevenir  un  bes t-seller,  més  enllà  de  qualsevol  c riteri  literari.

Seguint la fórmula de Stilton, presenten una his tòria de mis teri en la qual

sempre  hi  ha  acc ió,  amb  annexos  i  un  disseny  atrac tiu  i  poderós .

L’editorial  apos ta per un tàndem entre la mediàtica autora i  el  reconegut

il·lus trador català. Garc ía-Siñeriz, més  afortunada en el periodisme i com

a  autora  de  novel·les  per  a  adults  —Esas  mujeres  rubias ,  P laneta,

2010—, en aques ta aventura infantil  ens  presenta un remake de la colla

dels  c inc  en vers ió chic  i  multimèdia on les  il·lus trac ions  de l’univers  de

Labanda s ’hi acoblen perfec tament.

A quí, aques t grup de joves  es  veurà involuc rat en el mis teriós  cas  de la

desaparic ió  d’un gat  al  museu del  Louvre. La  his tòria  és  senzilla  i  es tà

esc rita amb un llenguatge planer, i no s ’hi observa cap pretens ió més  que

la  de  fer passar una  es tona  entretinguda. Llibre  molt  visual  però  sense

teca, que  aconseguirà  que  les  noies  llegeixin, fet  que  sempre  celebrem,

però  no  els  aportarà  gaire  més . A ixò  s í, esperem que  les  porti  a  seguir

llegint i a ser més  selec tives  en endavant.
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