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Per ser espia no és necessari ser rus, vestir gavardina, lluir un bigoti 
anglès, conèixer Viena, saber trucs de màgia, portar un maletí de pell de 
búfal o derrapar als revolts! Només cal ser una persona normal i corrent 
(i una mica instintiva, potser) que estigui disposada a... llegir-se aquest 
manual de dalt a baix!

I… Passa a l’acció!

Descobreix què és ser un espia, quins tipus d’espia hi ha (i decideix 
quin vols ser tu), quines tècniques d’espionatge utilitzen i fins i tot què 
has d’incloure en la teva maleta d’espia. A més, un munt de curiositats 
històriques i un recopilatori dels millors espies de ficció. Sí, hi ha vida 
més enllà de l’agent 007. Un moment, sospites que t’han enxampat? 
Pàgines 32 i 46. Vinga, llegeix de pressa!

DANIEL NESQUENS és un autor multipremiat especialitzat en literatura 
infantil. Ha publicat més de 80 títols. Els seus llibres estan plens d’humor 
i han estat traduïts a molts idiomes (coreà, italià, anglès...).

MATHIAS SIELFELD (Oyemathias) és il·lustrador i dissenyador. És artista 
freelance i ha publicat tres llibres. La seva obra també ha estat exposada 
en galeries i ha aparegut en revistes. Crea vinyetes d’humor i de crítica 
social al seu perfil @oyemathias (més de 40 mil seguidors).
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RECOMANAT PER A: Aprendre curiositats, 
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llibre. Per a ments curioses en general.
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EL MANUAL DEFINITIU PER A CONVERTIR-TE
EN UN AUTÈNTIC ESPIA

- Crea’t una identitat secreta
- Aprèn dels errors d’espies del 
passat
- Entrena les teves habilitats

- Prepara una vigilància
- Col·lecciona moments estel·lars 
de la història de l’espionatge
- Xifra els teus missatges
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