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Aleix, un jove estudiant a qui no li agrada llegir, acaba 
literalment capturat per un llibre enigmàtic que li ha 
regalat el pare pel seu aniversari. Ha quedat atrapat pel 
volum de tal manera que queda immòbil i sense capa-
citat de reacció, abstret del món que l’envolta. Preocu-
pats per aquesta actitud tan estranya, els seus amics 
Manel i Núria comencen a indagar l’origen d’aquest 
misteri per intentar curar-lo i retornar-lo a la realitat.

TEMÀTICA: la investigació, la fantasia i el misteri.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la valoració dels llibres, 
l’emoció de les aventures.

CLAUS PER A LA LECTURA
El valor dels llibres 
A Aleix no li agrada llegir, però queda miste-
riosament atrapat amb la lectura d’un llibre 
que li han regalat pel seu aniversari. Per què 
hi ha gent a qui no li agrada llegir llibres? Hi 
ha un llibre per a cada persona? Una lectura 
perillosa ens convida, des del títol, a reflexio-
nar sobre el valor dels llibres.

La mitologia grega
En la història té un protagonisme important 
la mitologia grega i algunes de les seues mu-
ses, com Cal·líope. A partir de la lectura del 
llibre podem aprofundir amb l’alumnat en 
l’imaginari de la mitologia grega.

La visibilització de les dones
L’autora del llibre misteriós que enganxa 
Aleix és una dona que utilitza un pseudònim. 
En la novel·la s’explica que va haver de fer-ho 
precisament per ser dona. Virginia Woolf es-
tava convençuda que moltes de les obres sig-
nades per «Anònim» són, en realitat, llibres 
escrits per dones.

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

  Possibilitat de trobada virtual o presencial amb 
l’autora.

  Ágora (2009), pel·lícula sobre Hipàtia i la seua lluita 
per preservar els escrits de la Biblioteca d’Alexandria 
durant les revoltes religioses.

  Representacions de la musa Cal·líope en el 
web del Museu del Prado.

  «¿Cuántas veces “anónimo” fue una mujer?: 
las escritoras anónimas o con seudónimos 
masculinos más célebres», articles 
disponible en trendencias.com.

  Localització dels diferents escenaris de la ciutat de 
València on transcorre el llibre en Google Maps.

  Déus, herois i mites de l’antiga Grècia, llibre publicat 
en Bromera sobre la mitologia grega.


