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Heus ací un llibre instructiu que ajudarà els majors d’edat  

a memoritzar totes les lletres de l’abecedari de manera fàcil i amena. 

Pel mateix preu, aprendran a diferenciar les lletres majúscules de les 

minúscules amb la col·laboració d’animals coneguts i per conèixer.

Els educadors han lloat entusiasmats aquest llibre com a eina 

per enriquir el vocabulari dels més grans i augmentar els seus desitjos 

de llegir i comprendre millor el món meravellós que els envolta.

Per facilitar-ne l’aprenentatge, l’abecedari està ordenat alfabè-

ticament. És a dir, comença amb la lletra A i acaba (atenció: spoiler!) 

amb la lletra Z. Al marge d’aquest final tan previsible, aquesta obra 

conté tots els ingredients per convertir-se en un best-seller: drogues, 

acció, violència gratuïta, alcohol, morts, explosions, sang, insults, 

sexe explícit i parafílies diverses. 

Observant atentament les il·lustracions magnífiques de la 

Pilarín Bayés i llegint la frase que acompanya cadascuna d’elles, l’a-

dult entendrà perfectament el sentit de les paraules. Si el nivell  

de comprensió fos deficient, un glossari de mots a les pàgines finals 

ajudarà el lector a capir el significat del text.

Ara sí, ja podeu començar a llegir.

Òscar Dalmau

llegiu-ho abans de llegir

Per a l’Ia, quan faci els 18



ADULTERI ànec

l’ànec abraham, astorat, assenyala amb l’ala l’ànega adúltera.
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BOLLERA balena

la berta i la bruna es besen a la boca perquè són balenes bolleres.
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COCAÏNA camell

el camell Carles consumeix una clenxa de cocaïna 
contra el capó del cotxe.
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