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A l’acadèmia de 
detectius ha aparegut un ou. 

Com ha arribat fi ns allà? La Clara i 
en Joan Carles descobriran pistes 

i investigaran de quin animal 
procedeix l’ou misteriós.

El misteri 
de l’ou

Creat per Luz Rello i il·lustrat per Mike Bonales

Lu
z 

R
el

lo El misteri El misteri 

Creat per Luz Rello i il·lustrat per Mike BonalesCreat per Luz Rello i il·lustrat per Mike Bonales

El
 m

is
te

ri
 d

e 
l’o

u
El

 m
is

te
ri

 d
e 

l’o
u

Lu
z 

R
el

lo

Com ha arribat fi ns allà? La Clara i 
en Joan Carles descobriran pistes 

i investigaran de quin animal 
procedeix l’ou misteriós.

 

 

 

 

 

  AURORA

  Cristina

 

  4

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Cartoné 

  165X210

  170X216

  170X216

  

   9mm

 

 

 

El misteri
de l’ou

Amb tècniques 
innovadores 
perquè llegir 

sigui més fàcil 
i divertit

Conte il·lustrat que incorpora els resultats de les investigacions 
de la Luz Rello a l’entorn de la lectura i que ajuden els més 

petits a aprendre a llegir de manera àgil i efi caç.

Al fi nal del llibre s’inclouen activitats d’entreteniment lector 
i una guia de consells per a pares i educadors.
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A l’acadèmia de detectius, la Clara i el 

Joan Carles van arribar corrent a classe de 

sobte.

—Professor D-Tek! D-Tek! Hem trobat una 

bola estranya al passadís!

—Us referiu a una esfera? Anem a veure-

ho!
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Els aprenents van portar el robot D-Tek 

fins a la pilota misteriosa.

—Però si és un ou!!! —va exclamar el 

D-Tek.

—Un ou? Això és impossible!

—Hi ha moltes menys coses impossibles 

de les que pensem. 
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L’ou relluent era allà.

—Nois, tenim un nou misteri que cal 

investigar. Com ha arribat fins aquí?

Aleshores, la Clara i el Joan Carles van 

agafar les lupes digitals i van començar la 

recerca.
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Primer van començar a recórrer tot el 

passadís, i al final, prop de la porta, van 

trobar una pista.




