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EL SEGREST 

DE LA BIBLIOTECÀRIA

Un dia, una colla de bandits segresta la senyoreta Ernestina
Laburnum, que, tal com els confessa ella mateixa, no és
rica, ni té parents famosos, ni tan sols té casa! Però els ban-
dits l’han triada perquè és la bibliotecària del poble, i estan
convençuts que l’ajuntament estarà disposat a pagar un
enorme rescat per recuperar-la, perquè sense ella la biblio-
teca no pot rutllar de cap de les maneres. 
És un pla molt ben pensat, oi? Però les coses es compli-

quen per culpa del xarampió, d’un terratrèmol, de la policia
i, sobretot, dels llibres! 
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va néixer a Whakatane (Nova Zelanda) el 1936 i va estudiar a
les universitats d’Auckland i de Canterbury. Va treballar en
diverses biblioteques del seu país. L’any 2006 va ser guardo-
nada amb el Premi Hans Christian Andersen, el més destacat
de literatura infantil i juvenil.

va néixer a Sidcup (Anglaterra) el 1932 i va començar a
dibuixar de ben petit. Es va llicenciar en literatura anglesa,
però des de la seva joventut es va dedicar a la il·lustració de
literatura juvenil, i és especialment conegut per haver il·lus-
trat les obres de Roald Dahl. Ha estat distingit amb nombro-
sos premis, entre els quals el Hans Christian Andersen
d’il·lustració del 2002 i l’Eleanor Farjeon del 2012, i ha estat
guardonat amb l’Orde de l’Imperi Britànic.

La divertida història de Margaret Mahy
amb les extraordinàries il·lustracions 

de Sir Quentin Blake.
Què pot sortir malament en aquest segrest?
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