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Opinió

  Els nostres llibres!

¿Quién cuenta las  estrellas? és  un llibre que el 
llegim  a  l'Ins  Lliçà  a  l'assignatura  de  Llengua 
Castellana de 2n  d'  ESO. I  encara que no us ho 
cregueu ens ha agradat molt.  És un llibre de fàcil 
lectura.

D'aspecte és un llibre molt fi, aproximadament com 
un dit de la mà. Té ál voltant d'unes 200 pàgines. Si 
en  acabar  de  llegir  l'article  el  voleu  comprar, 
només costa uns 12€. 

Fitxa del llibre
¿Quién cuenta las estrellas? 
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Resum
L'Anna Maria i l' Ellen, són bones amigues i viuen a 
Copenhague durant l'ocupació nazi.

Les seves vides transcorren aparentment amb molta 

tranquil·litat,  malgrat  la  pressió  militar  que  les 
envolta i la gran quantitat de privacions en el seu 
dia a dia.

Però,  de  sobte,  tot  canvia  radicalment  quan 
comencen les persecucions als jueus.  Ellen i el seus 
pares es veuen obligats a escapar-se quan el nazis 
envaeixen  el  seu  poble,  per  tal  de  no  ser 
descoberts,   però  no  són  els  únics  que  han 
d'amagar-se...

Personatges: 
Els personatges principals d'aquest llibre són: 

- Annemarie: és una nena.  És  la protagonista de la 
història i qui la narra. 

- Ellen Rosen: és la millor amiga de Annemarie i és 
jueva. 

- La dona de la tenda que és la mare de l'Ellen. 

- La família de Annemarie que viuen al costat del 
port. 

- Totes les persones jueves. 

Opinió
Aquest és un  llibre per recomanar  a tots aquells 
que els agradi la història.   L'autora ens explica la 
experiència tràgica que va viure una amiga seva a 
Dinamarca. 

És un llibre trist perquè la història que ens explica 
està  fonamentada  a  la  realitat,  però  alhora 
encoratjadora  perquè  ens  transmet  un  missatge 
optimista.

Hi ha diverses edicions del llibre només canvia la 
portada. Us en presentem dues.


