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A continuació us plantegem unes qüestions sobre el llibre El 

segrest de la bibliotecària. Són preguntes que tracten el 

funcionament de la biblioteca. Treballeu les respostes en 

grup i després poseu-les en comú amb la resta de la classe i 

la bibliotecària (que sap les respostes correctes!) 

 

 

111...   La bibliotecària, Serena Laburnum, és segrestada pels bandolers 

perquè creuen que l’Ajuntament pagarà molts diners per recuperar-la. 

Per què ho diuen això? Per què ha de ser l’Ajuntament qui pagui? 

 

 

222...   “Si em deixes –va dir Miss Laburnum- aniré a la biblioteca i agafaré 

l’Enciclopèdia de Remeis casolans Eficients i Eficaços. Amb l’ajuda 

d’aquest inapreciable llibre, tractaré d’alleujar els mals dels teus 

companys. És clar que només el podré tenir una setmana. És un llibre 

especial, de consulta”. 

 

Tots els llibres d’una biblioteca es deixen, normalment, dues o tres 

setmanes. Per què creieu que aquest s’ha de tornar tan aviat? Penseu si 

n’hi ha d’altres que no es deixin o es deixin poc temps. 

 

 

333...   “Miss Laburnum li va estampar un número, com si fos un llibre de 

la biblioteca, i el va col·locar en un prestatge amb molts altres llibres, 

els autors dels quals tenien cognoms que començaven per D. Estava en 

estricte ordre alfabètic. L’ordre alfabètic és una mania de les 

bibliotecàries”. 

 

Esteu d’acord amb aquesta afirmació? Per què creieu que ho fan? 
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444...   Què li demana la bibliotecària al policia per endur-se el cap de 

bandolers? Què necessiteu vosaltres per endur-vos un llibre de la 

biblioteca? 

 

 

555...   “- Ara –va dir el policia, mostrant la targeta de soci–, m’agradaria 

treure aquest cap de bandolers, si és possible. 

Semblava tan il·lusionat que sabia greu decebre’l. Miss Laburnum va 

mirar cap a les «des». 

- Oh. Ho sento. Ja se l’han emportat. L’hauríeu d’haver reservat.” 

 

Què vol dir “fer la reserva” d’un llibre? Si no ho sabeu, la bibliotecària 

us explicarà què és i com es fa. 

 

 

 

 
 

 

 


