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En Martí té una imaginació desbordant que de vegades 
li fa males passades. S’imagina que passaran coses 
catastròfiques i es preocupa tant que tremola com un flam. I 
si exploten tots els globus a la festa? I si es perd a l’excursió amb 
la classe? Però aleshores la seva mare decideix capgirar la 
situació... I si només l’esperen coses bones?

UNA BELLA HISTÒRIA PER ADONAR-TE DE TOT 
EL QUE ET POTS ARRIBAR A PERDRE SI DEIXES 

QUE LES TEVES PORS T’ATURIN.

Amb l’essència de l’estimat àlbum Això no és una selva, arriba 
un nou llibre del tàndem supervendes Isern-Bonilla. Una història 
captivadora, a cavall entre la fantasia i la realitat, amb la que 
molts infants se sentiran identificats. 

SOBRE LES AUTORES
Susanna Isern és escriptora, psicòloga i mare de tres nens. 
Des que va escriure el seu primer àlbum l’any 2011, no ha deixat 
de publicar llibres infantils. Les seves obres s’han traduït a 
més de quinze llengües i es comercialitzen arreu del món. 
Actualment compagina la seva passió per l’escriptura amb la 
psicologia. Exerceix la professió en l’àmbit privat i és professora 
de psicologia de l’aprenentatge a la Universitat Europea de 
l’Atlàntic.

Rocio Bonilla és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona i té el CAP en Pedagogia. Ha fet cursos específics 
d’il·lustració amb Ignasi Blanch i Roger Olmos. Va iniciar la 
seva trajectòria professional practicant diverses disciplines 
artístiques, fins a arribar a la publicitat. El 2010 va entrar al món 
editorial i, des de llavors, ha publicat més de quaranta llibres, 
compaginant la tasca d’il·lustradora amb la d’autora infantil. Els 
seus àlbums han guanyat diversos premis i s’han traduït a més 
de trenta llengües.
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