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El detectiu Sam Coffin viu a Londres sense massa pre-
ocupacions. Però un cas que li pot causar remordi-
ments de consciència l’obliga a empolsegar els Colt 
Paterson, per tal d’enfrontar-se a l’hampa londinenca.

Ambientada al Londres victorià, El segrest de Molly 
Bailey és una novel·la d’intriga que guanya força a 
mesura que avança la investigació, mentre un misteri-
ós assassí posa en alerta la policia de Scotland Yard. 

TEMÀTICA: la perseverança, l’afecte, la 
multiculturalitat, el compromís, la cooperació, la 
unió.

GÈNERE: novel·la, policíaca.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el valor dels drets 
humans, la importància de ser constant.

CLAUS PER A LA LECTURA
Els drets humans
Sarah Bailey va poder fugir de dos segrestadors, però 
la seua germana no va tindre la mateixa sort. Molly 
Bailey està presa al vaixell Regency junt amb altres 
víctimes de tràfic de persones. Es pot posar preu a la 
llibertat de les persones? 

El treball en equip
El cas de Molly Bailey no s’hauria pogut resoldre sen-
se el treball en equip dels personatges. Independent-
ment de l’edat, de la procedència, de la religió o de 
les creences, els personatges uneixen forces i troben 
el camí per a resoldre el cas.

La perseverança
Tot i les dificultats que Sarah Bailey ha tingut durant 
tota la seua vida, té una actitud que la fa imparable i 
no es dona per vençuda. És així com, gràcies a la seua 
perseverança, descobreix Sam Coffin, el detectiu que 
l’ajudarà a trobar la seua germana.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Enola Holmes, una pel·lícula en què la 
protagonista és germana de Sherlock 
Holmes i fa ús de les seues habilitats per a 
resoldre un cas que li afecta personalment.

   L’alienista, sèrie basada en la novel·la negra 
nord-americana. 

  Loly ferrer i l’enigma Gulliver, llibre d’aquesta 
mateixa col·lecció que conta una història 
sobre la desaparició del monument que 
representa Gulliver.

  Tom Sawyer, detectiu, de la col·lecció «A la 
Lluna de València», és una història sobre 
una desaparició inesperada, un assassinat 
misteriós i un robatori de diamants.


