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Sinopsi
Mentre netegen la platja, els Cinc troben un collaret i sospiten 
que pot ser d’una gosseta perduda. Comencen a buscar-la, i 
quan s’aturen a la pastisseria del poble, en Tim percep una olor 
que no és la de les espirals de canyella... 

Sobre el llibre

En Juli, en Dick, la Jordi, l’Anna i el Tim delecten als seus lectors 
des de fa 80 anys. Aquests relats inèdits de l’Enid Blyton, amb 
noves il·lustracions a tot color, són una introducció perfecta per 
als nous lectors… i una forma fantàstica de gaudir de les seves 
històries clàssiques per als fans incondicionals del Club dels 
Cinc. La seva maquetació amb un joc tipogràfic que accentua 
les paraules segons la importància i amb un cos de lletra gran, 
faciliten la feina a aquells que emprenen per primer cop el camí 
cap a la lectura autònoma.

Enid Blyton       
Va escriure més de set-centes obres plenes d’acció i suspens 
entre els anys 1915 i 1968. S’han venut milions d’exemplars dels 
seus llibres i sens dubte ha estat l’autora de llibres infantils i 
juvenils més llegida del món sencer durant molts anys. En les 
seves obres és molt fàcil estar assaborint un berenar anglès, en 
plenes vacances d’estiu, amb pastissos de gingebre i termos de te, 
i tot seguit trobar-se immers en  l’aventura més extraordinària i 
perillosa, amb espies, contrabandistes, lladres i tresors i, sobretot 
amb meravelloses exploracions de passadissos secrets i galeries 
subterrànies, cases deshabitades, mines abandonades...

Becka Moor 
És una il·lustradora i autora de llibres per a nens que viu a 
la plujosa Manchester. Ha il·lustrat llibres de ficció juvenil, 
com la sèrie Violeta de Harriet Whitehorn, així com alguns 
àlbums il·lustrats i llibres de no ficció. Li encanta el disseny 
de personatges i donar vida a històries emocionants i és una 
gran fan de les coses una mica rares i estrafolàries...

Enllaços d’interès
→ Biografia d’Enid Blyton

→ Web de Becka Moor
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