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Ben, Voro i Duli es troben en un saló de màquines 
recreatives. Ben en descobreix una de nova. La seua 
companya d’institut, Sofia, es fica dins de la màqui-
na nova. En realitat, la consola és una màquina del 
temps que els trasllada al futur, a una ciutat anome-
nada Bookland 101.
Allà, s’uneixen a la Resistència i formen part de la 
guerra contra Hellnet, el servidor que domina la ciu-
tat.

TEMÀTICA: l’amistat, l’adolescència, el futurisme, 
la contaminació, l’ètica, la justícia i la cooperació.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la lluita per la llibertat, 
l’esperit crític i la importància de l’ecologia.

CLAUS PER A LA LECTURA
Intel·ligència artificial
La història estableix un debat sobre la intel·ligència 
artificial i l’evolució cap a una virtualització de l’en-
torn, en contraposició a la degradació i la contamina-
ció del món natural, és a dir, l’evolució que ens espera.

Societat ultracontrolada
La novel·la fa referència a la coneguda 1984, en què 
es parla d’una ciutat futurista on s’han perdut les lli-
bertats individuals i tot està vigilat. És necessari que 
els adolescents desenvolupen l’esperit crític davant 
de la pèrdua de llibertat i de la vulneració dels drets 
humans.

Els perills de la tecnologia
Es pot aprofitar per a fer una reflexió sobre l’ús que 
fem actualment de la tecnologia en la vida diària i 
dels perills a què ens exposem.

MÉS RECURSOS
  Amb una temàtica semblant i en toc 
d’humor trobem Els Robotots i l’hidra de 
Lerna i Els Robotots i la ciutat del rei Augies.

  La coneguda novel·la 1984.

  El show de Truman (The Truman Show) 
conta la història de Truman Burbank, 
un home corrent que ha viscut tota la 
vida en un poble on no passa res mai. 
Tanmateix, un dia comencen a ocórrer certs 
esdeveniments que el fan sospitar que 
passa alguna cosa estranya. En realitat, tots 
els habitants del poble són actors i viu en 
un plató de televisió.

  Ex Machina. Nathan és un programador 
multimilionari que convida a un treballador 
de la seua empresa a passar un cap de 
setmana en un lloc remot. En realitat, vol 
que participe en un test sobre Ava, un 
robot amb intel·ligència artificial.


