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Ulf Ni lss on
UN CAS
COMPLICAT
DEL COMISSARI GORDON
Il·lustracions de Gitte Spee
El comissari Gordon i la ratolina Pat
en una nova investigació policial!

Ul f Ni lss on
És un dels autors nòrdics més estimats pels lectors joves. Les
seves obres estan plenes d’humor i tendresa. Ha estat traduït a
més d’una vintena d’idiomes, però fins ara era inèdit en català.

Gitte Sp e e
D’origen indonesi, viu als Països Baixos des dels onze anys. Es
va graduar en il·lustració a la Universitat d’Amsterdam. Ha fet
molts àlbums infantils, que han estat traduïts a un gran nombre d’idiomes.

Un cas complicat tracta de la tristor que
provoquen les crítiques negatives pensades
per fer mal i com fer-hi front.

Al bosc hi ha molts animals que estan tristos. Algú volta amunt
i avall dient coses lletges als altres. Però qui és que els empipa
d’aquesta manera? I per què...? Això és el que hauran d’investigar immediatament el comissari Gordon i la seva assistent, la
ratolina Pat!
Però no és tan senzill com creuen els dos amics policies,
perquè ningú no vol parlar. De tota manera, hi ha una cosa
que és segura: el cas ha de quedar resolt ben aviat, perquè el
comissari Gordon té pensat marxar uns dies de vacances i
dedicar-se a pescar i a menjar tantes magdalenes com vulgui!
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«Aquestes novel·les policíaques per a nens són magnífiques
i increïblement diferents de la resta en el seu gènere:
amb suspens, misteri i acrobàcies lingüístiques.
Per nosaltres... segellat!»
Christine Knödel, Neue Zürcher Zeitung
«Gràcies la seva intel·ligència, el comissari Gordon ha
esdevingut el terror dels malfactors, però també demostra ser
un humanista amb un cor generós per als més febles.
Grans i menuts riuran d’allò més, perquè en companyia
del comissari gripau un s’ho passa d’allò més bé.»
Kattis Streberg, Södermanlands Nyheter
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