OMBRES A LA FOSCOR

- AUTOR
Marc
Arturo Padilla de Juan (Montornès del Vallès, 1989) és llicenciat en Teoria de la
literatura. Amb nou anys va fer el seu primer conte i des d’aleshores no ha parat
d’escriure. Actualment escriu i fa xerrades als instituts per compartir impressions amb
els seus lectors. Es declara un apassionat del teatre, els viatges i Egipte. És autor,
entre altres obres, de La tempesta i Ombres a la foscor.

- RESUM
Simó
Un dia sis amics varen anar d’ excursió a la muntanya, n’Adrià uns dels amics, tenia un
germà petit, el seu germà volia anar d’ excursió amb ells però no el volien.
Quant varen arribar a la muntanya a mitja costa una nina va veure una ombra, i varen
començar a tenir por. En un moment varen sentir un petard per de vora ells, en Xavi i
n’Adrià varen partir a corre, a veure que havia passat, en Xavi va trobar el petard.
En Grenyes va veure una ombra que entrava a una tenda i la va tancar però va fer un
tai a la tenda i se va escapar. L’ombra va mollar un petard dins la tenda d’ells i varen
començar a corre, na Sheila va desapareixa  i en Xavi va partir a corre a cercar-la.
Els altres van anar al cotxe, després en Xavi va cridar a n’Adrià li va dir que eren al
metge perquè li havia clavat una navalla a na Sheila per error.
N’Adrià quant arriba a casa, va trobar el seu germà que havia quedat amb l' Alèxia, que
li va dir que si volia ser la seva novia havia d’ anar al bosc a fer por al seu germà i als
seus amics,  li havia de dur proves, fotografies.

- DESCRIPCIÓ PERSONATGE:
 Antònia
LA LAIA:
La Laia era una noia adolescent que era molt amiga de: el Xavi, la Sheila, el Grenyes ,
la Paula i sobre tot l’Adrià.
Era la noia ideal: perquè era maca, simpàtica, forta de cor, una noia de reptes, alegre i
disposada a tot, i la seva amiga, era la Paula, que vivia a Madrid.
Més que una noia d’aquelles que van de compres cada setmana, era la típica noia
aventurera que no li tenia por a res.
El joc de campament que més li agrada i l’emociona és: veritat, atreviment o penyora.
Té un sentit de l’humor molt fort, però, a la vegada molt sensible a l’hora de parlar amb
l’altra gent o l’Adrià dels seus sentiments.

- VALORACIÓ PERSONAL
Marina
Per jo al llibre de Ombres a la foscor li posaria un 9, perquè es molt divertit i fa un poc
de por, que es així com a jo m’agrada. Li he posat un nou i, no un deu perquè hem
pensava que acabaria duna altre forma,Ombres a la foscor ha acabat amb una
pregunta que m’ha deixat amb molta intriga de qui ho va fer de veritat.
Per jo. es un 9*.

- MOMENTS DE LECTURA COMPARTIDA
Mohamed
Jo crec que es moments de lectura compartida  estat un poc avorrits perquè no ho em
fet tant divertit com la història den Iqbal ,però jo crec, que o podem millorar amb una
bona feina que podem pensar nosaltres com a alumnes de 6è A.

