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Carmilla LeFanu és la influencer del moment: tot el 
món flipa amb la seva roba, però mai no se li veu 
la cara (perquè, guarda’ns el secret, és una vampi-
ressa). Acompanyada pel seu amic Lazlo i el porc 
vietnamita Chong Duy, s’enfrontarà a una fantàsti-
ca aventura per salvar una de les seves seguidores 
més fidels, víctima d’una maledicció ben singular.

TEMÀTICA: l’amistat, la diversitat, el respecte, 
la solidaritat, l’ajuda als altres, la màgia, el 
misteri, l’empatia i les xarxes socials.

GÈNERE: narrativa. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de 
l’amistat, el valor de l’empatia, el respecte a la 
diversitat, la paradoxa de les xarxes socials i la 
màgia com a element clau d’un món fantàstic. 

CLAUS PER A LA LECTURA
La diversitat
Els protagonistes d’aquesta història són ben dife-
rents entre si, tant pel que fa a la personalitat com pel 
que fa al físic. A més, a Necròntia, també hi conviuen 
tota mena d’éssers sense cap tipus de discriminació. 
És important adonar-se que cadascú es caracteritza 
per unes virtuts que aporta al grup i que el respecte i 
l’empatia són fonamentals per aconseguir-ho.  

Les decisions pròpies i l’ajuda als altres
Com bé diu la Carmilla, de vegades a la vida cal pren-
dre decisions difícils. En aquest cas, la protagonista 
accepta ajudar la seva seguidora, malgrat que això 
li costi no poder tornar a Necròntia. Es tracta d’una 
mostra de solidaritat i compromís.

La paradoxa de les xarxes socials
La Carmilla no es pot gravar ni fer-se fotos perquè és 
vampiressa i no hi surt reflectida. Com que és un se-
cret, diu als seus seguidors que el motiu de no mos-
trar-s’hi és perquè cal anar molt amb compte amb la 
seguretat i la privadesa. Un bon exemple que ens fa 
reflexionar sobre el fet que tot el que veiem a les xar-
xes socials no sempre és com ens ho venen.

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

  The Little Vampire, d’Uli Edel, pel·lícula 
inspirada en la saga de llibres del mateix 
nom: El petit vampir.

  Bruna la bruixa i el secret de 
l’Encantada, llibre d’aventures 
i fantasia ben divertit, 
protagonitzat també per un 
personatge femení, dins la col·lecció  
de novel·la il·lustrada «Zebra». 

  Organització d’un debat amb 
el nostre alumnat per parlar 
obertament de les xarxes socials: 
quin ús en fan, si hi passen 
gaires hores, si pensen que 
tot el que s’hi mostra és 
real, la importància de la 
seguretat i la privadesa...


