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• Un llibre amb enigmes divertits per a tota la família.
• Un repte en cada enigma, que obliga a canviar la
perspectiva i a pensar diferent (pensament lateral).
• Resol enigmes per totes les èpoques de la humanitat.
• Il·lustracions detallades i curioses de la mà d’un dels
millors il·lustradors actuals.
• A més troba els anacronismes amagats per tot el llibre!

Desafia la teva ment amb 25 enigmes amb història!
Posa a prova el teu cervell amb 25 nous enigmes, aquest cop de la història!
Et convidem a capbussar-te a les etapes més fascinants de la humanitat mentre entrenes la teva ment i et diverteixes. Com? Ajudant a resoldre tot tipus
d’enigmes de la història.
Els enigmes ajuden a millorar l’agudesa mental dels nens. Aquesta col·lecció
promet donar als nens un espai per apendre... i per riure!

Víctor Escandell és il·lustrador, nascut a Eivissa i titulat en Diseny Gràfic per la Escola Massana de Barcelona. Fa més de 15 anys que col·labora amb El Periódico de Cataluña, ha
il·lustrat també per a altres diaris i, des de 1994 col·labora amb les principals agències de
publicitat il·lustrant campanyes gràfiques i de TV, d’àmbit nacional i internacional. Al món
editorial, ha publicat numerosos llibres, tant per a públic infantil como adult (Fischer, Promopress, Planeta DeAgostini, Medical Trends, La Galera, Parramón, Thames & Hudson,
Dwie Siostry, Teide, Contrapunto, Versos y trazos, Bang !, La oveja roja, PAU, etc.). Ha estat
galardonat varies vegades en premis com: Anuaria, Daniel Gil y ÑH05 de Disseny periodístic.
El 2018 ha guanyat el XVI Premi Junceda 2018 d’il·lustració en categoria de «Llibre no-ficció
infantil» amb la primera entrega d’Enigmes.
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