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«Ara que ja han arribat les vacances d’estiu, només 
puc pensar en sol, piscina, estar amb els amics i... 
amb Sònia. Per fi estem junts! Però tots els plans que 
m’havia fet s’han esvaït en un segon quan he sabut 
les notes. Mira que a ma mare li agrada embolicar-ho 
tot. A vosaltres també us passen aquestes coses?»

CLAUS PER A LA LECTURA
Problemàtica adolescent
Una de les claus d’aquest llibre és que tracta amb 
sentit de l’humor moltes de les problemàtiques a 
les quals s’enfronten els adolescents, i que resumeix 
molt bé el títol del llibre: Per què tot em passa a mi?. 
Aquesta és la sensació que té el jove protagonista, 
Max, cada vegada que es fica en un embolic.

L’amor i les relacions personals
Max i Sònia estan realment enamorats l’un de l’altre, 
però encara no han trobat la manera de mantenir una 
relació emocionalment estable i que no afecte les se-
ues respectives colles. El llibre és tota una invitació 
a reflexionar sobre com encarem les relacions senti-
mentals, familiars i amb els amics.

L’intercanvi
Els pares de Max han tingut una idea brillant per a 
millorar el seu anglés: organitzar un intercanvi d’estiu 
amb un jove, que resultarà ser una jove, de Glasgow. 
Les situacions que ocorren des de l’arribada de Sa-
mantha a l’aeroport són realment divertides i la clau 
de bona part de l’humor que desprén el llibre.

TEMÀTICA: creixement personal, adolescència,

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una història per a poder 
reflexionar sobre la integració progressiva dels jo-
ves en la societat adulta i on trobarem moltes de les 
problemàtiques pròpies de l’adolescència.

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

  Hi ha la possibilitat de concertar una troba-
da amb l’autor del llibre.




