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La Marta i el Víctor són uns joves adolescents que 
passen uns dies a París amb la família. El que sem-
blava que seria un temps de vacances tristes i avor-
rides amb l’únic al·licient de l’Instagram al mòbil, es 
converteix ben aviat en una aventura trepidant ja 
que es veuen obligats a aprendre fer de detectius per 
resoldre el misteriós segrest dels seus pares. Sort en 
tindran de disposar d’un gran mestre ben a prop: Ar-
sène Lutin, el veí, que és detectiu.

TEMÀTICA: les relacions familiars, la cooperació, 
la conservació del patrimoni cultural, el viatge 
com a font d’enriquiment personal, l’humor.

GÈNERE: narrativa juvenil, viatges.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un viatge iniciàtic de 
dos germans que han de trobar els pares en una 
ciutat que desconeixen.

CLAUS PER A LA LECTURA
Les relacions pares-fills
Els pares dels protagonistes confien poc en ells i els 
transmeten aquest sentiment, que fa que els joves 
tampoc confiïn en ells mateixos. Una dinàmica que 
pot resultar familiar per als lectors i que es resoldrà 
amb un repte important per capgirar una vida potser 
massa còmoda.

L’estima per la ciutat de París
Encara que a l’inici els protagonistes mostren poc 
d’interès per visitar la ciutat en què es troben de vi-
atge, les circumstàncies faran que comencin a conèi-
xer-la i estimar-la. La novel·la transmet com d’impor-
tant és el patrimoni cultural per al desenvolupament 
de la societat.

El treball en equip
Davant el segrest dels seus pares, els joves aconse-
gueixen trobar solucions creatives que van molt més 
enllà de les ensenyances del detectiu Lutin. El Víctor i 
la Marta es complementen i gràcies al seu treball con-
junt i fan grans avenços en la investigació.

MÉS RECURSOS:
  Propostes didàctiques descarregables a  
www.animallibres.cat.

  La sèrie de televisió Lupin a Netflix.

  Només vull ser jo mateix relaciona la recerca 
de la identitat pròpia amb els orígens 
familiars.

   Proposta de viatge a París pensada per a 
adolescents.

   Article sobre les relacions entre adolescents 
i pares que proporcionarà temes de debat 
interessants.


