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En Joan Carles es posa malalt 
de cop, i la Clara, amb l’ajuda 

de D-Tek, investigarà l’origen de 
la seva malaltia i viatjarà fi ns a 
la Xina per trobar la medecina 

que curi el seu amic.
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Amb tècniques 
innovadores 
perquè llegir 

sigui més fàcil 
i divertit
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A l’acadèmia de detectius, el robot D-Tek 

estava preparant les classes per als seus dos 

aprenents preferits: la Clara i el Joan Carles. 

Aleshores, la Clara va arribar corrent a 

l’aula. No trobava el seu millor amic enlloc. 

I això era molt estrany. El Joan Carles era 

puntual, sempre s’esforçava per fer les coses 

ben fetes.
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Van començar a buscar-lo i finalment van 

arribar a casa seva. El Joan Carles era al llit, 

malalt. Què li passava? Feia molt mala cara  

i tremolava.
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El D-Tek va observar amb atenció el Joan 

Carles i li va trobar una picada amb forma 

d’estrella al braç.

—Al Joan Carles li ha picat un insecte que 

desconeixem.

La Clara estava preocupada perquè era 

el seu millor amic, i ja sabeu que l’amistat és 

molt important.
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El D-Tek també estava preocupat. Era la 

primera vegada que veia una picada així.

—Com que és un problema nou, has de 

trobar una solució nova per poder salvar el 

teu amic.




