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En Maurici espera ansiós el retorn del senyor Silvestre,
el seu amable veí amb la cua grisa i unes misterioses facultats per a la màgia. 
Un dia és testimoni d’un segrest. Però ¿qui el creurà quan expliqui que ha 
vist a través del seu llargavistes màgic com raptaven la Pipa, la venedora de 
gelats del Suburbi Gris? No pot confiar el secret ni als seus millors amics, 
l’Òscar i la Lilí. Ara bé, en Maurici no es pot quedar sense fer res, perquè 
potser és l’única persona que pot ajudar la Pipa. Ja és hora que torni el 
senyor Silvestre...
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Silke Lambeck va néixer a Essen l’any 1964, i va estudiar Germanística i Ciències Teatrals a Berlín. De 1995 ençà ha tre-

ballat per a diferents diaris i revistes d’Alemanya. L’any 2001 va guanyar el premi Theodor-Wolff-Preis per la seva feina de

periodista.

 
154  pàgines [13 x 19,5 cm, cartoné]
ISBN: 978-84-92696-44-4
Traducció de l’alemany: Clara Formosa Plans

····· Karsten Teich ·· 
Karsten Teich, nascut l’any 1967 a Münden, Alemanya, va estudiar Pintura a l’Escola Superior 
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«Una barreja perfecta d’ambient fantàstic i de dia a dia contemporani», The Financial Times.

«Un plaer de lectura», NZZ.

«L’home de la cueta, de fantasia desbordant i maneres especialment delicades és un protagonista genial per a un llibre infantil», Literarische Welt.
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