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I si un dia el teu avi i tu
tinguéssiu la mateixa edat?
La vida de l'Ellie Cruz, de 12 anys, es capgira com un mitjó
quan el seu avi, el famós científic Melvin Sagarsky, es presenta a casa seva amb l'aparença d'un adolescent. L’home ha
descobert la fórmula de l’eterna joventut i l’ha provat ell mateix
amb un resultats extraordinaris, però això comportarà alguns
problemes pràctics, com ara que en Melvin es convertirà en
company d'escola de l'Ellie durant el dia i en el seu cangur les
nits que la seva mare no és a casa.
Així, la introduirà en els secrets de la ciència —tot parlant
de Newton, Galileu, Salk i la pòlio, Oppenheimer i la bomba
atòmica...—, i la convertirà en la seva ajudant en un pla estrambòtic per recuperar un raríssim exemplar d'una medusa
australiana que fins i tot els podria fer guanyar el Premi Nobel.
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Una comèdia esbojarrada
finalista del Premi E.B. White Read Aloud 2015

JENNIFER
L. HOLM
Va néixer en una família dedicada a l’atenció sanitària: el seu
pare era pediatre i la seva mare, infermera pediàtrica. Per això
mai no li va semblar gaire estrany trobar tubs d’assaig i plaques de cultiu a la nevera de casa.
Avui, és autora d’una extensa obra per a infants i adolescents, i ha estat guardonada diverses vegades. Precisament,
El peix número 14 ha guanyat el California Book Award i ha
estat finalista del prestigiós E. B. White Read Aloud (2015).
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