
Calvin, vés amb compte!
L’ocell lletraferit ha de portar ulleres

Un bon dia en Calvin va a la biblioteca, un dels seus llocs 
preferits, i descobreix que té problemes de vista: li 
costa llegir algunes paraules, confon una gallina amb un 
dinosaure i ensopega amb la cadira. La bibliotecària li 
explica que segurament és un cas de vista cansada. El 
nostre lector insaciable va a l’optometrista. 

Unes ulleres molt guais l’ajudaran a veure-hi amb cla-
redat altre cop, però també el convertiran en l’únic es-
tornell amb binocles. Després d’aguantar la befa dels 
seus companys, s’endinsarà al bosc i es posarà en un 
bon embolic. Aquest ocell tan espavilat podrà utilitzar 
els seus coneixements per salvar-se?

Després de l’èxit d’En Calvin no sap volar. La història 
d’un ocell lletraferit, el nostre estornell predilecte 
torna per ensenyar-nos com poden ser d’útils unes ulle-
res en una situació d’emergència.

 

Jennifer Berne ha col·laborat durant molt de temps en la revista Nick Jr. i té una llarga 
experiència com a escriptora de llibres i guions de televisió. El seu àlbum il·lustrat Manfi-
sh: A Story of Jacques Cousteau, que ha estat guardonat, és un dels preferits d’en Calvin.

Keith Bendis és il·lustrador i dibuixant, ha publicat en les més importants revistes i 
diaris dels Estats Units i ha il·lustrat també nou llibres, entre ells el supervendes Casey 
at the Bat. 

Característiques: 

La vista cansada també pot aparèixer 
abans de la maduresa. Amb en Calvin 
aprendrem que hi ha molta gent que ne-
cessita ulleres i no ho sap. Unes il·lustra-
cions ben acolorides captaran l’atenció 
dels menuts en aquesta nova aventura 
d’en Calvin.

Comentaris:

«Un llibre il·lustrat important per a qualse-
vol nen que porti ulleres. [...] La història 
d’en Calvin amb ulleres farà feliç a tothom, i 
n’estic segura que per a molts nens serà una 
bona cosa saber que no estan sols amb la 
seva mala vista. En Calvin és un ocell guai!»
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