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En Talp atrapa una llebre
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Janosch es diu en realitat Horst Eckert. Va néixer en 
1931 a Hindenburg (actual Polònia). Va treballar en 
diverses fàbriques i va abandonar els seus estudis 
d'Art. El seu amic editor, Georg Lenz, li va recomanar 
dedicar-se a la literatura infan�l i canviar el seu nom 
pel de Janosch. Ha publicat més de 200 llibres, 
alguns traduïts a més de 20 llengües. En 1979 se li va 
concedir la medalla d'or de la Biennal d'Il·lustradors 
de Bra�slava i ha estat nominat tres vegades al Hans 
Chris�an Andersen. Actualment, Janosch viu amb la 
seva dona a Tenerife i, malgrat el gran èxit dels seus 
llibres, afirma que prefereix viure una vida senzilla i 
sense béns materials.

Autor i il·lustrador : Janosch

En Talp és aquí una altra vegada i, per descomptat, una entremaliadura ronda pel seu cap. Cavalleta no 
pot contenir els nervis, "què serà aquesta vegada?" En Talp vol atrapar a la llebre Baldomera. Això no 
està gens bé, no senyor! Però les aventures d'en Talp mai acaben com estaven planejades, segur que la 
Baldomera no té res de què preocupar-se.
En Talp atrapa una llebre és el tercer llibre d'aquest personatge de Janosch, un pe�t talp que viu amb la 
seva família en el cau d'un arbre i que sempre està disposat a ficar-se en embolics. La tercera entrega de 
les aventures d'aquest talp descarat no s'havien publicat mai en català. El to absurd de Janosch i les 
seves il·lustracions, plenes de diver�ts detalls, connecta molt bé amb l'imaginari del lector infan�l.
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