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La nau HMIS Hèrcules té la pitjor tripulació interestel-
lar que haja eixit mai de la Terra. Sort en tenen, dels 
seus robots, que s’encarreguen de les missions que no 
vol fer ningú amb dos dits de front! La primera missió 
dels Robotots: anar al planeta Lerna a deslliurar els 
seus habitants d’un monstre terrible que els turmenta 
nit i dia. A través de les aventures interestel·lars dels 
Robotots, els lectors també descobriran el mite dels 
dotze treballs d’Hèrcules.

TEMÀTICA: l’amistat, l’aventura, la companyonia, 
la solidaritat i la superació.

GÈNERE: novel·la gràfica.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància del 
treball en equip, el valor de l’amistat i la confiança 
en l’altre.

CLAUS PER A LA LECTURA
Hèrcules i la mitologia grega
Hèrcules és un dels semideus més coneguts de la mi-
tologia grega. La seua figura ha arribat fins als nostres 
dies, així com ho ha fet la mitologia grega, de la qual 
podem trobar referències en la nostra cultura i en re-
presentacions artístiques variades. D’Hèrcules és fa-
mosa la seua força, però hi ha molt més.

Els dotze treballs d’Hèrcules
Els dotze treballs d’Hèrcules foren la penitència que 
hagué de pagar l’heroi per a ser perdonat per l’assas-
sinat dels seus fills en un atac de bogeria induït per la 
deessa Hera. Hèrcules va haver de posar-se sota les 
ordres del rei Euristeu de Micenes, el qual li va orde-
nar tasques aparentment impossibles d’assolir.

L’univers
En l’obra, les aventures interestel·lars són les protago-
nistes junt amb la mitologia grega. Amb aquesta no-
vel·la il·lustrada podem descobrir l’univers i els cossos 
que el formen alhora que ens divertim amb els Robo-
tots i les seues aventures.

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

  Els Robotots i la ciutat del rei Augies és la 
segona aventura de la tripulació de la nau 
HMIS Hèrcules.

  Coneix més sobre Grècia amb 
«Les tres bessones i Helena de 
Troia». 

  Podem aprendre l’abecedari grec 
i escriure el nostre nom!
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