
Un regal de por
Meritxell Martí i Xavier Salomó

Avui és la Nit Mundial del Terror, que reuneix els nou personatges 
més malvats que existeixen en un lloc secret. Per a l’ocasió, el famós 
xef Jean-Col Trinxat ha preparat el seu millor càtering.

És mitjanit: l’hora d’obrir els regals! Acompanya la bruixa, el trol i els 
altres monstres a obrir els paquets aixecant les solapes: un forn per 
a nens, una catapulta enderroc... Joguines al gust de cada convidat.

Però hi ha un últim paquet. I si fos una trampa?

LA SEQÜELA DEL LLIBRE QUE HA FASCINAT A 
MÉS DE 60.000 LECTORS

Un enginyós i hilarant nou llibre del tàndem supervendes Martí-
Salomó que sorprendrà a lectors de totes les edats en cada solapa 
i, definitivament, es convertirà en un dels seus llibres preferits.  

SOBRE ELS AUTORS
Meritxell Martí és llicenciada en Humanitats i titulada en música 
clàssica i moderna. Ha estat professora d’Art, Cinema i Literatura a 
la UOC durant 10 anys. Doctora cum laude amb una tesi sobre Art a 
Internet. Recentment ha cursat el Màster Remind a la UB.

Xavier Salomó és diplomat en Dibuix i Il·lustració per l’Escola 
Massana de Barcelona, on va obtenir el Premi Extraordinari Final de 
Carrera en la categoria de gravat. Ha estat dues vegades guanyador 
del Premi Junceda atorgat per l’Associació Professional d’Il·lustradors 
de Catalunya. Al 2021 el seu àlbum OFF, publicat per Flamboyant, va 
guanyar el Premi Atrapallibres en la categoria 10 anys.

Com a tàndem, porten vint anys creant llibres infantils. Amb 
Flamboyant, també han publicat els multipremiats àlbums Sota les 
onades i Sunakay.

AIXECA LES SOLAPES PER 
DESCOBRIR ELS REGALS 

TERRORÍFICS!
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