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L’Agència Kronos és una organització secreta que 
investiga misteris històrics. Per fer-ho, envia agents 
a diferents moments de la història, i tu ets un d’ells! 
En aquest cas, hauràs de descobrir com es transmetia 
la pesta a l’edat mitjana. Però, ves amb compte, una 
mala decisió i podries perdre la vida o alterar tota la 
història. Només depèn de tu.

TEMÀTICA: la història, la biologia, la ciència, la 
sociologia.

GÈNERE: narrativa, aventures, humor, llibrejoc.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la presa de decisions, 
la resiliència, l’interès per la història i les cultures 
alienes, el respecte a la natura.

CLAUS PER A LA LECTURA
La presa de decisions
Igual que als videojocs, als llibrejocs el protagonista 
és el lector. Per aquest motiu, al llarg de l’aventura 
haurà de prendre decisions i ser responsable amb les 
conseqüències que l’elecció comporti, pacientment i 
sense rendir-se.

L’interès per la història
El lector viatjarà a distintes etapes de la història, en 
què haurà de descobrir un misteri relacionat amb 
aquesta època. Un cop allà, viurà certes claus històri-
ques: quina estructura social hi havia, les preocupaci-
ons de l’època, el nivell de desenvolupament científic 
i, fins i tot, una mica del vocabulari que s’hi utilitzava.

Opcions narratives innovadores
El llibrejoc és l’únic gènere literari que planteja múlti-
ples trames que depenen de les eleccions del lector. 
A més, està narrat en segona persona del singular, la 
qual cosa hi implica els nens i les nenes des del primer 
moment. Tot això aporta un nivell més de profunditat 
en l’estudi de la narrativa i la infinitat d’opcions que 
pot plantejar de manera creativa.

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

   En aquesta mateixa col·lecció trobaràs 
més títols amb diferents missions a altres 
moments de la història.

  Accepteu la missió per poder guanyar un lot 
de l’Agència Kronos.

 

  www.librojuegos.org és una pàgina web 
especialitzada en la ficció interactiva.

  Brave, una pel·lícula d’animació 
ambientada a l’edat mitjana.


