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Després d’acabar el primer curs de carrera, Laura corre a la costa, cap a una feina d’estiu i a retrobar el seu
estimat Marc, a qui a penes ha vist l’últim any. El reencontre dels joves amants es torna agredolç quan apareixen Joan Bellés, oncle de Marc i propietari d’una
discoteca, i altres personatges que treballen per a ell.
La desconfiança i les sospites posaran a prova la relació de Laura i Marc, que ella creia sòlida fins aquell
moment.

TEMÀTICA: l’amor de parella, l’amor familiar, la
confiança, la gelosia, la lleialtat, el crim en l’oci
nocturn.
GÈNERE: novel·la romàntica.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de la
confiança en una relació de parella, la lleialtat cap
a les persones que estimem.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’amor de parella
L’amor de Laura i Marc s’imposa a totes les dificultats
que se’ls presenten. Malgrat els obstacles que van
apareixent en la seua relació, no tenen dubte que
s’estimen i que volen estar junts.
L’amor i la lleialtat cap a la família
La família és l’altre gran pilar de la vida de Marc, junt
amb l’amor que sent per Laura. L’amor i la lleialtat cap
al seu únic familiar, Joan Bellés, que el va acollir quan
no tenia ningú més, és el factor que condiciona el seu
comportament al llarg de l’obra.
La gelosia i la confiança en una parella
Laura no havia dubtat mai de Marc fins que es va trobar amb la seua exparella Cathy, els sentiments de la
qual cap a ell no estan gens clars. Superar la gelosia
és la prova més dura i la més important per a la seua
relació.

MÉS RECURSOS
 Propostes didàctiques descarregables en
www.bromera.com.
S cott Pilgrim vs. The World, una pel·lícula
divertida sobre l’amor, la gelosia, les
exparelles i la confiança en les relacions.
Saga Crepuscle, llibres que giren al voltant
d’un amor que ha de superar tota mena de
proves.
  Possibilitat de visita de l’autora al centre
educatiu.

