
20 cracks dels escacs omplen les pàgines d’aquest llibre, pensat per a un públic 
infantil i juvenil, en el qual es podran conèixer de més a prop els Grans Mestres del 
tauler que han arribat a proclamar-se campions del món en aquesta disciplina.

A través de les biografies, anècdotes i problemes per resoldre extrets de partides 
reals dels mateixos jugadors es pretén despertar la curiositat i fer gaudir els lectors 
de totes les edats a través dels escacs. 



“
És important que els infants tinguin referents en les activitats 
que desenvolupen. Molts saben qui és Leo Messi, Marc Márquez 
o Rafa Nadal, però quan els preguntes per Magnus Carlsen o 
Garry Kaspàrov…

Les històries, els noms, les anècdotes són molt motivadores 
per als infants. Amb aquest llibre es pretén donar a conèixer 
referents en el món dels escacs d’una manera amena i 
mitjançant una edició molt visual i pensada per als més joves.

Marta Amigó



Fitxes de 20 jugadors: 

Com era?
Retrat del jugador.

Ubicar-lo
Quan i on va néixer i

va morir.

Títol de campió del món
Anys, contra qui el va 

guanyar...

Biografia
Informació 

sobre la seva 
vida.

Ell deia...
Cites del jugador.

Saps què?
Anècdotes i 
curiositats. 

Juga!
1 Problema per resoldre 
extret d’una partida real

(el llibre conté 10 mats en 1 i 
10 mats en 2)

De cada jugador podem trobar:



Gira la solapa i 
veuràs la solució 

i curiositats 
sobre el jugador.

Exemple:





Al final del llibre:

Eix cronològic
Una línia per a cada 

jugador, destacant en 
negreta els períodes 

durant els quals va ser 
campió del món.



Al final del llibre:

Glossari
Definició d’alguns 

mots “difícils” o sigles.



#Escracks
Si t’agraden els escacs, no te’l pots perdre!
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