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Alícia descobreix que la tia Sofia no és la velleta tranquil·la que imaginava, sinó una investigadora sagaç.
Totes dues, i l’infal·lible gos Poirot, formen un equip
tan implacable com poc sospitós, una fórmula magistral per a resoldre robatoris, segrestos, assassinats... i
altres casos de Misteris S.L.

TEMÀTICA: les relacions entre gent jove i gent
gran, la resolució d’enigmes.
GÈNERE: narrativa, novel·la policíaca.

CLAUS PER A LA LECTURA
La diversitat temàtica
Per mitjà dels sis relats que inclou el llibre es poden
tractar temes tan diversos com el problema del tràfic
de drogues, la importància excessiva que es dona als
diners en la societat actual, la venjança, les malalties
mentals, les diferències de classe social o el món de
les llegendes populars.
La resolució d’enigmes
La perspicàcia de les protagonistes de la novel·la
convida els lectors i les lectores a ser còmplices en la
recerca de pistes i en la interpretació de fets que condueixen a resoldre algun enigma. Tot un repte en què
la reflexió i la diversió estan assegurades.
La col·laboració i l’ajuda
El tàndem que formen tia i neboda, representació
de la vellesa i de la joventut, és un exemple de la importància que té la col·laboració entre les persones i
l’aprofitament que se’n pot fer dels coneixements i de
les experiències viscudes.

MÉS RECURSOS
Propostes didàctiques descarregables en
www.bromera.com.
 Booktube del llibre en
el canal Emociona’t
amb la lectura.
S ’ha escrit un crim,
sèrie de misteri en què
la protagonista
també és una
dona gran.
Novel·les
d’Agatha Christie,
protagonitzades per Miss
Marple, i de Josep Lluís
Seguí, protagonitzades per
Rosa Vermell, totes dues
detectius de certa edat.

Il·lustració: Jesús Huguet

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el desenvolupament
de les capacitats deductives dels joves
adolescents, la importància de les relacions
intergeneracionals

