
MANUAL PER A SUPERHEROIS

Després de l’èxit de Manual per a espies, premiat com un dels Millors 
Llibres del 2022 per la NYPL, arriba Manual per a superherois! 
Descobreix què és ser un superheroi, quines qualitats ha de tenir 
(i quins errors no pot cometre), quins superpoders poden tenir (n’hi 
ha de sorprenents!) i fins i tot què necessites per convertir-te en un 
superheroi estimat per tothom. Que prefereixes ser un supermalvat? 
No pateixis, també trobaràs què els diferencia i quins tipus n’hi ha. 
A més, trobaràs un munt de curiositats històriques i una breu 
introducció del debut dels superherois als còmics. Qui va néixer 
abans: Superman, Batman o Hulk? Ets de Marvel o DC?
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RECOMANAT PER A: Aprendre curiositats, petar-
se de riure i divertir-se al voltant d’un llibre. 
Trobar activitats i passatemps vinculats als 
superherois. Per a ments curioses en general. 
Fans de Marvel, DC i dels superherois.
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- Evita sospites sobre la teva 
identitat.
- Onze regles d’or per ser un 
superheroi.
- Dissenya i confecciona el teu 
vestit i el teu logo.

- Informa’t dels trucs i les 
qualitats dels superherois del 
passat.
- Aprèn a detectar supermalvats.

I… PASSA A L’ACCIÓ!

Per ser un superheroi no calen picades d’insecte, meteorits, 
experiments arriscats en un laboratori o l’exposició a raigs gamma. O, 
almenys, no sempre. És cert que tenir la capacitat de tornar-se invisible, 
moure coses amb la ment, teletransportar-se..., això..., això ajuda. Però 
hi ha altres trucs que es poden aprendre i aquí t’expliquem quins i com.
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