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Flamboyant publica Un regal de por, l’esperada 
seqüela de l’èxit supervendes Un sopar de por. El 
segon títol de la sèrie veurà la llum a la tardor i té com 
a protagonistes a vuit horripilants monstres citats a 
celebrar la Nit Mundial de la Por.

Un regal monstruós és un àlbum il·lustrat amb 
solapes per anar descobrint els hilarants regals que 
cada un dels monstres convidats rebrà. La bruixa 
rebrà, entre d’altres, una Thermowitch. La cassola que 
fa el sopar tota sola!; el llop, una motxilla pulmonar 
per ajudar-te a bufar amb la força d’un cicló i tombar 
les cases de maó. Però, un moment, Però hi ha un 
últim paquet, a nom de tots els monstres. I si fos una 
trampa?

Un llibre ple de detalls i de referències literàries 
clàssiques, amb molt de sentit de l’humor, per llegir 
una vegada i una altra i descobrir noves sorpreses en 
cada lectura.

UN ÈXIT DE MÉS DE 60.000 EXEMPLARS VENUTS 
ARREU DEL MÓN
Le festin des affreux (títol original d’Un sopar de 
por) es va publicar originalment a França el 2017. 
Posteriorment, va arribar a Espanya a través de la 
traducció al català sota el segell de Cruïlla i el 2020 
l’editorial Flamboyant el va publicar en castellà. El 
títol ha esdevingut un èxit de ventes i ha superat els 
60.000 exemplars venuts arreu del món. Des de la 
seva publicació, només en català s’han venut més de 
20.000 exemplars i s’ha convertit en un èxit assegurat 
entre els lectors de 5 i 6 anys.

VUIT MONSTRES 
HORRIPILANTS, REGALS 

HILARANTS I UN FINAL 
SORPRENENT

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.
Junts formen un dels tàndems més prolífics de la 
literatura infantil i juvenil de casa nostra i amb més 
projecció internacional. Amb Flamboyant també han 
publicat els multipremiats àlbums Sota les onades 
i Sunakay. També amb Flamboyant, Salomó ha 
publicat OFF, que recentment ha guanyat el 16è Premi 
Atrapallibres en la categoria 10 anys.
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