
ES BUSCA!
Lili la llebre, lladre de llibres
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Has vist aquesta llebre?

Se la busca sota sospita de:

• rampinyar novel·les     • desaparèixer amb diccionaris

• pispar poesia     • tocar el dos amb còmics i llibres de cuina

L’últim cop que se l’ha vista era a prop de casa de l’Artur.

Respon al nom de Lili (de vegades!).

Cal acostar-s’hi amb precaució (o amb alguna fulla d’enciam).

Ens ajudes a buscar-la?

Plegats aturarem els robatoris de llibres!

Persona de contacte: Agent Gingebre, comissaria.
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 Algunes llebres somiaven 
enciams i pastanagues.

  D’altres somiaven prats 
florits i margarides 

tendres.



Però la Lili
no era

com la resta...

ben bé



La Lili somiava llibres.
De fet, no només hi somiava,

també en volia llegir contínuament.



Es feia llistes amb tots els llibres que havia llegit (i els puntuava amb pastanagues). 
Es feia llistes amb tots els llibres que volia llegir 

(i els col·locava per categories).

Fins i tot es feia llistes de llibres per recomanar als amics i a la família.
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