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Tot va començar el dia que el meu pare va decidir que 
estava fart de viure a la ciutat, i que aniríem a viure a 
un poble perdut enmig del no-res! El pitjor va ser quan 
vaig descobrir els noms dels paratges que envoltaven 
el poble de Penals: Matanens, Gola de Llop, Cova Fosca, 
Aiguanegra... Aleshores no em podia imaginar que ben 
aviat viuria la història més increïble de la meva vida.

CLAUS PER A LA LECTURA
Fer nous amics
Quan en Jessie arriba a Penals se sent insegur. Enrere 
deixa els seus amics, la seva escola... Però aviat des-
cobrirà que fer amics és més fàcil del que sembla, no-
més cal mostrar-nos als altres tal com som.

Els canvis
En Jessie passa de viure en una gran ciutat a fer-ho en 
un petit poble perdut a les muntanyes. Aquest canvi 
sobtat el fa enfadar molt i, al principi, no li agrada res 
de la seva nova vida. Però, quan decideix donar una 
oportunitat a Penals, descobreix totes les coses bo-
nes que el poble pot oferir-li.

Les llegendes locals
El més emocionant que trobarà al poble és la llegen-
da de la bèstia de Penals, un conte que explica el per-
què dels noms dels rius, les coves i les muntanyes que 
envolten el poble. El més divertit, però, serà investi-
gar amb els seus nous amics què hi ha de cert i què hi 
ha de mentida en aquesta contalla.

TEMÀTICA: l’amistat, les aventures, la vida als po-
bles i les llegendes.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquest relat ens plan-
teja que no hem de prejutjar les persones ni les 
situacions. En Jessie pensava que la seva vida a 
Penals seria un infern i, en realitat, hi va viure una 
aventura fantàstica!

MÉS RECURSOS

   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  Les cròniques de Spiderwick, pel·lícula de 
Mark Waters.

  Un seguit de desgràcies catastròfiques, Brad 
Silberling.

  No despertis vells fantasmes!, de 
Teresa Blanch, en què un grup 
d’amics haurà de resoldre tot 
un seguit de 
misteris.


