
En Tristràs, amb la seva casaca apedaçada i les 
sabates polsegoses, és un flautista que es guanya 

la vida amb la seva música, viatjant de poble 
en poble. Al llarg del camí, es trobarà amb 

corbs que diuen ser les seves fades protectores, 
amb personatges que es transformen al 

capvespre… Fins que decideix acceptar el seu 
destí: enfrontar-se a un autèntic drac, mentre 

descobreix el seu veritable i desconegut origen…



«Iban Barrenetxea no només és un dels 
il·lustradors més rellevants del panorama 
editorial espanyol, també és un excel·lent 

narrador, que combina l’humor, l’aventura 
i la fantasia amb una habilitat deliciosa. 
Podria semblar que Barrenetxea ens parla 
d’una Europa fantàstica que mai no va 
existir, però és just al contrari, perquè 

perquè Tristràs enfons n les seves arrels en 
aquest territori literari que sempre ha estat 

allà, del flautista d’Hamelín als contes 
d’Andersen, de la literatura oral al Baró de 

Münchhausen.»

Qui obri aquest llibre trobarà el regust dels 
contes tradicionals, la bellesa de la fantasia 

clàssica, un protagonista inoblidable i un 
humor que barrejarà les rialles del lector amb 

el Oc-oc! Oc-oc! dels corbs.» 

Diego Arboleda

Ressons del Lazarillo de Tormes i Lovecraft! 
amb molt, moltíssim humor



La novel·la infantil amb l’ambientació més 
original de la temporada



Objectes màgics, un origen desconegut 
i un drac anomenat Flogistó

ó r d i c a  i n f a n t i l

A N N O  M . D .  M M X X I I

L’absurd i la casualitat, lleis absolutament 
presents en el nostre món, són elements 
de la paleta de Iban Barrenetxea amb 
què retrata personatges carismàtics que 
transpiren una ironia subtil. Després d’una 
dècada dedicat al disseny gràfic, el 2010 va 
iniciar la seva carrera com a il·lustrador. 
Des d’aleshores ha il·lustrat una desena de 
llibres, n’ha escrit dos, i la seva obra ha estat 
reconeguda amb guardons del prestigi 
de Bratislava i els literaris d’Euskadi. A 
Nórdica ha publicat Blancanieves, La cata, 
Traficantes de milagros i Autobiografía.
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