L’Aurora i el misteri de la cambra secreta

Douglas Kennedy i Joann Sfar

L’Aurora i el misteri de la cambra secreta és el segon títol de Les
fabuloses aventures de l’Aurora, tot i que es tracten de títols
autoconclusius. La saga d’Aurora és la primera incursió en la literatura
per a infants i joves de l’aclamat escriptor Douglas Kennedy, una
novel·la il·lustrada pel popular dibuixant i guionista de còmic Joann
Sfar.
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A L’Aurora i el misteri de la cambra secreta la protagonista viurà moltes
més aventures gràcies a haver de resoldre el seu primer cas al costat
de l’inspector Jouvet.
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L’Aurora a Nova York
JA DISPONIBLE:
Les fabuloses aventures de l’Aurora

L’Aurora per fi va a l’escola i té moltes ganes de fer-hi amics. No a
tothom li agrada que sigui diferent, però això és el que la fa una gran
detectiu, i li és molt útil quan ha d’investigar el primer cas. La policia ja
té una culpable, encara que l’Aurora creu que és innocent. Serà capaç
de demostrar-ho abans que sigui massa tard?
SOBRE ELS AUTORS
Douglas Kennedy és un escriptor d’èxit internacional. Les seves
novel·les s’han traduït a més de vint llengües i han estat adaptades al
cinema. Viu entre París, Nova York, Berlín i Londres. Sovint se’l descriu
com el més francès dels escriptors estatunidencs. Pot ser per això, el
2007 va rebre l’alta distinció francesa de cavaller de l’Orde de les Arts
i les Lletres. Les fabuloses aventures de l’Aurora és la seva primera
incursió en la literatura per a infants i joves. Com a autor, li agrada
captivar els lectors de tal manera que no puguin deixar de llegir una
novel·la seva fins a acabar-la, encara que això vulgui dir no aclucar l’ull
en tota la nit.
Joann Sfar és un prolífic dibuixant i guionista de còmic francès. Li
encanta dibuixar monstres i és per això que les primeres aventures
de l’Aurora passen a Monster Land. Entre els seus llibres hi ha una
adaptació del clàssic El petit príncep, les peripècies d’un vampir,
l’aclamada sèrie El gato del rabino o la saga de culte de fantasia i
humor La mazmorra, coescrita i dibuixada amb Lewis Trondheim. Ha
rebut el reconeixement tant dels lectors com de la crítica.
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