
Un llibre ple de misteris que planteja grans reptes 
als joves detectius. Qui descobrirà, enmig del ba-
tibull d’una platja, la família Pujolàs, que no ha 
anat a buscar les seves fotografies? Qui podrà des-
xifrar la xerrameca confusa d’un lloro que s’ha es-
capat de casa seva per arribar a saber l’adreça del 
seu propietari? Què és el que no rutlla a la cabina 
en què un nen manté una llarga conversa telefòni-
ca? Qui és capaç de conservar la ment clara en el 
desori d’una festa de disfresses? I on ha amagat el 
seu botí el lladre dels hortets?
Les 75 endevinalles visuals que ens planteja l’au-
tor exigeixen no només una precisa capacitat 
d’observació, sinó també una dosi important de 
lògica, només apta per a bons detectius!
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I què s’amaga aquí?

En aquest llibre trobaràs 75 endevinalles, parau·
les que hauràs de descobrir a les imatges de les il·
lustracions. Això vol dir que t’hi hauràs de fixar molt 
bé. Com fan l’Anna, en Pol i el seu gos Balduí, que 

gaudeixen d’un panorama magnífic des del 
mirador del castell de Rocanua. Ja us podeu 
imaginar la sorpresa que s’enduu en Pol 

quan descobreix el ratolí que hi ha davant 
de la ullera. Però en aquesta imatge hi 
ha amagat un altre animal. Troba’l 

i escriu·ne el nom a les caselles 
d’aquí sota.

Podràs descobrir aquest 
en poc més d’un instant?Està bé aquesta dita?
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Vespre a pagès

Poc abans de l’hora de la posta, el pagès Cucurell 
torna cap a casa després d’una alegre excursió.

A la casa hi ha un munt d’animals que es pre·
paren per anar a dormir. Els llocs on dormen 
estan indicats amb els números de l’1 al 10; es·
criu els noms dels animals al costat dels números 
corresponents.
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Quins animals són?
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Excursió al camp

L’oncle Albert i la tieta Queta arriben amb els 
seus fills al vell molí per passar uns quants dies 
amb els seus familiars. En aquesta imatge hi ha 
amagats dotze objectes i animals. Troba’ls i apun·
ta’n els noms a les caselles d’aquí sota.
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Com es diuen els objectes i els animals?
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Una bona collita de cireres

En Mateu i en Feliu juguen amb el seu avió fins 
que, sense voler, els va a parar al cirerer del veí. 
I mentre els nens fan baixar pel cordill de l’avió 
un munt de delicioses cireres, apareix el veí amb 
el seu gosset Tirol.

Si observes bé el dibuix, veuràs que hi falten 
quatre dels objectes dels dibuixos emmarcats a 
la pàgina següent. Si llegeixes en l’ordre correc·
te les quatre síl·labes que acompanyen aquests 
objectes a les caselles de sota, descobriràs el 
nom d’un animalet que anuncia l’arribada de 
la primavera.

Com es diu aquest animalet?

Em sap greu, senyor Vila, però se’ns ha quedat l’avió 
penjat del seu cirerer!


