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Amb poc més de 9 anys, la Yasmín ja ha començat a ajudar 
el seu germà gran a tirar endavant La Reina de Gizeh, un petit 
basar familiar situat a prop de les piràmides. Els dos germans 
viuen al pis de dalt de la botiga, juntament amb l’àvia, una 
gata i tot de figuretes dels déus egipcis, que per a la Yasmín 
són com una segona família.  
 

Però últimament el negoci no rutlla com caldria i, a més, 
han patit un robatori, el de la barca de Keops, una de les anti-
guitats més cares de la botiga. Per acabar-ho d’arrodonir, una 
nit desapareix la gata.  

 
Per sort, la Yasmín podrà comptar amb l’ajuda dels seus 

amics per resoldre aquests dos misteris, i sobretot amb la pro-
tecció dels enigmàtics déus egipcis, que la miren en silenci 
des de les prestatgeries de La Reina de Gizeh.
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Ha escrit més de quaranta novel·les, moltes de les quals per 
a lectors joves, i ha estat guardonada amb diversos premis, 
com el Néstor Luján de Novel·la Històrica o el Prudenci 
Bertrana. Ha viatjat a Egipte, on va descobrir que les piràmi-
des la fascinen.

Un misteri a l’ombra  
de les piràmides d’Egipte
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De petita es dedicava a guixar-ho tot: parets i mobles la mira-
ven de reüll en entrar per la porta… També es dedicava a 
escriure contes. Després d’explorar les lletres i el dibuix, va 
descobrir com en un flaix que la il·lustració ho abraça tot. 
Així, ha publicat 10 o 12 llibres aquí i a fora, i ha participat 
en espectacles, tallers i projectes pedagògics. 
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