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Abans de morir, l’avi d’en Harry ha sembrat un rastre 
de pistes que condueixen al cor de l’illa de Creta. Jun-
tament amb la sempre irresistible Fran, Harry Tage 
s’aventurarà a través de les ruïnes d’una civilització 
perduda al laberint llegendari. Però l’implacable Zen-
drani, disposat a tot per descobrir el secret del mino-
taure, està a l’aguait.

TEMÀTICA: aventura, conservació del patrimoni, 
antiga Grècia.

GÈNERE: narrativa d’aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una aventura emocio·
nant que amaga l’estima al patrimoni i el desco·
briment d’altres civilitzacions.

CLAUS PER A LA LECTURA
La civilització grega
El llibre està ambientat a l’illa de Creta i al famós la·
berint on s’amagava el Minotaure, fill de Pasífae. A 
partir de la lectura del llibre podem aprofundir en 
aquest episodi de la mitologia grega i en d’altres que 
se’n deriven, com l’arribada de Teseu al tron d’Atenes.

La conservació del patrimoni
Harry Tage és un jove que viu en un museu i que es 
troba més a gust amb els fòssils que amb les perso·
nes. Juntament amb el director del Miskatonic Mu·
seum està disposat a conservar les peces de la col·
lecció i de qualsevol element que formi part de les 
civilitzacions antigues. Per què és tan important la 
conservació del patrimoni?

La investigació i la divulgació
Els llibres de la col·lecció «Els increïbles descobriments 
de Harry Tage» ens conviden a resoldre misteris mentre 
descobrim civilitzacions fascinants com l’asteca, l’egíp·
cia o la grega, i també a despertar la capacitat de de·
ducció de l’alumnat i l’interès per aquestes cultures.

MÉS RECURSOS
  La historia del terrible Minotauro del canal 
de YouTube TikTak Draw ens conta la vida 
d’aquesta criatura mitològica en format 
Draw my Life. 

  Es pot proposar una recerca de pintures 
famoses dedicades al Minotaure, com ara 
les que li va dedicar Pablo Picasso.

  La serp emplomallada i El faraó escocès 
són dos llibres de la mateixa col·lecció, 
protagonitzats també per Harry Tage. 

  El gran llibre de les Olimpíades ensenya 
moltes més coses sobre la mitologia grega  
i la Grècia clàssica.


