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El viatge d'un llibre al voltant del món, bellament il·lustrat, que 
s'inicia amb el desig d'un nen. Aquest magnífic llibre presenta 
totes les persones, processos i vehicles implicats per a oferir el 
regal perfecte.

Des dels treballadors de la impremta, els conductors de tren, 
els capitans de vaixell, fins als llibreters. Aquest llibre ha recorre-
gut un llarg trajecte perquè el protagonista de la història i tu 
descobriu totes les persones i vehicles que intervenen perquè 
es pugui lliurar a temps un regal.

Al final del llibre s'inclou informació addicional, tres pàgines de 
dades sobre el transport totalment il·lustrades per a inspirar i 
delectar els lectors curiosos sobre maquinària i professions 
entorn dels enviaments i els llibres.

Polly Faber
 
Viu a Londres amb el seu marit, els seus fills i dos gats blancs i 
negres que es diuen Alan i Babs. Va treballar de llevadora
i fent sandvitxos abans de convertir-se en escriptora. Li agrada 
passejar per la natura i gaudir dels seus petits tresors,
com pujar a dalt d’un cim i sentir el fred, o bé estar-se davant 
de la llar de foc, jugar a l’Scrabble ila lectura en veu alta.

Klas Fahlén

Graduat al Beckmans College of Design d’Estocolm (Suècia). 
El seu estil es caracteritza per mostrar una estètica
retro de línies, formes i color intens que ha plasmat a la seva 
dilatada experiència en publicitat, disseny i editorial,
col·laborant amb Ikea, The New York Times, el Centre Suec 
d’Arquitectura i Disseny i l’Òpera Reial Sueca, entre
d’altres… Viu a Estocolm amb la seva família. Tramesa urgent 
és un dels seus primers llibres per al públic infantil.
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