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T’imagines què passaria si un científic creara un eli-
xir de kiwi per a sentir-te com els protagonistes dels 
anuncis? Marta, una xiqueta encisada pel futbol, ha 
aconseguit introduir-se en el laboratori de Bernat 
Arrufat, un científic boig d’amor i de ciència. Els dos 
hauran d’apanyar-se-les per a eixir dels embolics a 
què els experiments especials de BAB els porten.

TEMÀTICA: l’amor, la família, l’empatia, l’esforç 
per aconseguir les nostres metes, la superació, 
l’humor. 

GÈNERE: narrativa, fantasia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: els lectors i lectores 
aprendran que cal perseverar per a aconseguir els 
nostres objectius, per difícil que semble.

CLAUS PER A LA LECTURA
La imaginació
Bernat és un científic de primera però, per a inventar 
tantes pocions i artefactes, necessita també una cosa 
molt important: imaginació. La història de Bernat ani-
ma els lectors i lectores a desenvolupar la seua creati-
vitat i a deixar-se portar per la fantasia.

L’amor
Tot el que Bernat fa, ho fa per amor ja que, des de me-
nudet, està molt enamorat de la seua amiga Teresa. El 
problema és que Maria, la germana de Teresa, no els 
deixa ser parella. Per sort, l’amor triomfarà finalment 
en aquesta història divertida i plena d’embolics.

La superació
Marta i Bernat descobriran, després de molts embo-
lics i malentesos, que, per a aconseguir els seus ob-
jectius, no hi ha dreceres. S’han d’esforçar de valent i, 
sobretot, no abandonar mai ni donar-se per vençuts. 

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

   Visita d’autor.

  Diari d’unes vacances avorrides, del 
mateix autor, és una altra novel·la plena 
d’humor i que transmet valors com 
l’amistat o l’empatia.

  Descobrint els Robinsons (2007) i Pluja 
de mandonguilles (2009) són dues 
pel·lícules d’animació protagonitzades 
per inventors esbojarrats.

  En el canal de YouTube Ideas en 5 
minutos trobarem diversos vídeos amb 
trucs i experiments científics senzills per 
a portar a l’aula.


