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Alguna cosa s’amaga al fons del jardí, i Daniel ho sap.
L’hivernacle està ple de plantes estranyes i, tanmateix, el seu avi sembla misteriosament feliç quan està
allà dins, alimentant-les amb pocions secretes. Però
uns fets inquietants ho canvien tot. Primer desapareix
l’àvia Green sense deixar rastre i, després, el gosset
Stanley. Daniel està convençut que l’hivernacle està
relacionat d’alguna manera amb les desaparicions.

TEMÀTICA: la família, la botànica, la valentia, la
por, la solidaritat, l’empatia.
GÈNERE: narrativa, fantasia.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: els lectors i lectores
aprendran que, a vegades, cal véncer les nostres
pors per a ajudar els altres.

CLAUS PER A LA LECTURA
Cultivar plantes
La botànica és un dels elements més destacats de la
novel·la, ja que el iaio de Daniel hi està totalment entregat. Gràcies a això, descobrirem els passos bàsics
que cal seguir per a cultivar plantes a les nostres llars
(fins i tot les carnívores!).
La família
Per a Daniel, la seua família, i especialment el seu
iaio, són molt importants. Amb ell aprén moltes coses i passa bones estones que no canviaria per res del
món. Per això, al final de la novel·la decidirà arriscar
la vida per a fer-li costat, encara que això signifique
posar en perill la seua pell.
La valentia
Daniel sent pànic davant la idea d’entrar a l’hivernacle
del seu iaio. Però, si vol salvar-lo i evitar més desgràcies i desaparicions tràgiques, haurà d’enfrontar-se a
les seues pors i apostar per una valentia que no sabia
que tenia. Tot, per ajudar els altres.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
E l nigromant, d’Oriol Malet i Tim Wilson,
en aquesta mateixa col·lecció, planteja
també una història que comença amb unes
misterioses desaparicions.
E n el canal de YouTube Ideas en 5 minutos,
trobareu un vídeo sobre 15 plantes que
es poden cultivar en testos i que es poden
treballar a classe.
E n www.pequeocio.com, l’article Cómo
plantar semillas con niños ens proporciona
idees molt senzilles i divertides per a
implementar a l’aula i treballar els cultius a
classe.

