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Sinopsi:
En Bernat no surt mai a navegar amb els amics perquè
només de veure un vaixell ja es mareja com una sopa.
Però encara hi ha una cosa que el té més amoïnat, i és
que la costa és plena de galeres de pirates sanguinaris
amb el temible Barba‑rossa al capdavant. En Bernat, malgrat la seva por a la mar i el terror que
li provoquen els pirates, s’embarcarà en una aventura trepidant i plena de misteri.
Opinions:
“A mi m’ha agradat perquè és d’AVENTURES. És molt entretingut, i hi ha moltes batalles!”
“A mi m’ha agradat una mica tot perquè passa a la costa catalana, va sobre pirates i en Bernat
és molt simpàtic i llest.”
“M’agraden les històries de vaixells amb molts canons. El pla d’en Bernat per aturar l’atac dels
pirates és molt divertit.”
“Sobretot m’agrada quan en Bernat li dóna un cop al cap al pirata Kasim amb un cullerot.”
“Aquest conte m’ha encantat perquè m’agraden molt les històries de PIRATES, i també perquè
passen moltes aventures.”
“El pirata que més m’ha agradat és en Kasim perquè porta molts tatuatges.”
“A mi m’ha agradat molt perquè a la pàgina 25 en Bernat vomita a la cara del capità Barba‑
Rossa.”
“A mi m’ha agradat molt perquè hi ha moltes aventures. És divertit quan en Bernat es
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“A mi m’ha agradat molt perquè hi ha moltes aventures. És divertit quan en Bernat es
mareja…”
“Aquest llibre no se m’ha fet llarg. Els dibuixos m’agraden i hi ha bafarades quan parlen els
personatges, com en el còmic.”
“Hem après paraules de les parts del vaixell: proa, popa, mascaró, àncora, cofa…”

Nota mitjana: 9,6
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