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1. Resum 

Aquesta petita i divertida historia parla sobre un noi que e diu Ben un noi normal que 
li agrada jugar i llegir còmics i revistes del El Setmanari del Llauner, una revista que 
parla de tot i sobretot de notícies, en Ben odiava els divendre perquè hi ha d’anar a 
la casa de la seva àvia perquè cada divendres els seus pares se’n van als 
concursos de ball a veure en Flavio Flavioli, els seus pares els agrada molt el tema 
de ball i voldrien que el seu fill un ballarí i ell odiaba el ball. Un dia en Bn va anar a la 
casa de la seva àvia que era una casa normal, en Ben va anar a la cuina i va treure 
una capsa metalica de galetes i va trobar diamants.En Ben va preguntar a l’avia i 
l'àvia va respondre que era una lladre internacional en Ben es va quedar bocabadat, 
l'àvia li va dir que ella volia robar les joies de la corona de la Reina d’Anglaterra i en 
Ben va traçar un pla gràcies al El Setmanari del Llauner.Al dia seguent la seva àvia 
era a l’hospital i li va comunicar que no li passava res a la nit en Ben i a la seva àvia 
van prosseguir amb el pla i van anar cap a la Torre de Londres a robar les joies de 
la Corona.I va sorgir un petit error la reina d'Anglaterra va enxampar a en Ben i la 
seva àvia, la reina va preguntar que feien aqui l'àvia d’en Ben va respondre que tot 
era per culpa seva i que ella no era una lladre internacional i que totes les les 
històries eren mentida la reina els va deixar anar perquè el seu pare també va deixar 
anar a un lladre, en Ben i a seva àvia van tornar a casa, i l'àvia va confesar a en Ben 
que la van Hospitalitzar perquè tenia Càncer i que li queden molts pocs dies de vida 
fina a nadal.Al final els pares acaben deixant al noi que fos el que vol i es preocupen 
més per ell i en Ben acaba comprenen que la seva avia no es aburrida.  



2. Opinió personal 
Aquest llibre m'ha agradat perquè té moltes aventures,el que haurien d’haver fet es 
que també que el pare s'adonenes de que en Ben tenia la millor àvia i que li 
eduques perquè la trates molt millor, degut a que en la història es com si al pare no 
li importi molt l’avia d’en Ben i que en Ben li comunicava  al seu pare que no volia 
estar amb la seva àvia ja que ella era avorrida ja que fa tot el que fa la gent gran 
jugar al Scrabble, i menjar col, i a en Ben aixo no li agradava molt ja que ell es un 
nen com tots el nens i els nens ens agrada jugar a tot menys al Scrabble.I que 
també podrien dir que la reina es un senora molt sèria i no hauria d’haver,deixat als 
seus guàrdies llençats als seus guardes pero en el fons m’ha agradat el llibre i que 
també es molt divertit. 
 
 
 
 
3. Anàlisis dels personatges 
 
Ben:Un noi no molt fort, i comprèn les coses masa tard.Al principi de la historia, no li 
agrada la seva àvia perquè feia pudor a col i perquè era aburrida, i que al final es 
adona que era la millor avia per a ell i que a trobarà a faltar perquè es va adonar 
massa tard de que era la millor avia  
 
Àvia:L'àvia d’en Ben es una àvia normal que fa coses d’avia que li agrada l’Scrabble 
i la col esmorzava col,menjava col, berenava col i sopava col, era una àvia simpàtica 
i amable, es adona que per a en Ben era avorrida i que amb històries i diferents 
tipos de objectes i etc va aconseguir guanyar-se la confiança i la amabilitat d’en 
Ben. 
 
Pare:Es un home que es preocupa poc  pel seu fill, e pare li agraden molt els balls 
de saló i també es un fan de  Flavio Flavioli, i també de petit somiava ser un ballarí 
professional.I ell no va poder aconseguir i volia que el seu fill o fos pero al final de la 
historia s’adona de que s’hauria de preocupar més pel seu fill que per uns estúpids 
balls de saló. 
 
Mare: Una mare que li agrada molt els balls de saló i que es preocupa poc pel seu 
fill,i que també no li agrada molt l'àvia d’en Ben i que a vegades fa mentides sobre 
que volia trucar per preguntar per ella. I que al final de la s’adona que aquella avia 
es la millor avia per a en Ben. 
 
Reina:La reina una dona molt amable que deixa que els lladres s’escapin pero amb 
les mans buides. I que es un personatge secundari. 
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