
(Schweinfurt, 1937) és un dels autors de literatura infantil i
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EL SENYOR 
BELLO

I L’ELIXIR BLAU

PAUL MAAR

En Max viu sol amb el seu pare. Per al seu dotzè aniversari
només desitja una cosa: tenir un gos, però sap que ho té molt
difícil, perquè el seu pare, que és farmacèutic, troba que és
antihigiènic tenir un animal per casa. Un bon dia, casual-
ment, topen amb en Bello, un gos vagabund, i el pare, a la
fi, accedeix a acollir-lo durant uns dies. Però tot es complica
quan en Bello llepa el líquid blau que una velleta ha portat a
la farmàcia i, de cop, es transforma en... el senyor Bello, un
individu estrafolari que parla d’una manera molt especial i
provoca situacions força complicades. Per sortir del pas, en
Max i el seu pare li hauran de fer un curset accelerat sobre el
comportament dels humans, que per al senyor Bello resulta
molt, molt sorprenent.

SEGONA EDICIÓ

Tot un clàssic juvenil 
sobre l’absurd món dels humans 

vist a través dels ulls d’un gos molt eixerit.
Massa i tot.
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