
Què en fem dels objectes que ja no volem? Molt senzill: anem al 
web de compra-venda  més conegut i amb més èxit d’aquest país, 
Wallapop. I tot seria fantàstic, només que a Wallapop, a més de 
trobar-hi de tot a la venda, hi ha gent molt estranya. I d’això tracta 
aquest llibre: d’un estrany personatge que decideix buscar les 
pessigolles a la bona gent que intenta treure profit dels objectes que ja 
no fa servir.

L’autor, Àlex Maruny, en nits d’avorriment i d’insomni, decidia 
adoptar el seu alter ego Anna M., una noia molt pesadeta que es 
dedica a mantenir converses plenes de bogeria, imaginació i, és clar, 
mentides, amb els usuaris de Wallapop. Les situacions són molt 
còmiques i esperpèntiques i giren al voltant d’objectes d’allò més 
dispars: jocs de màgia, rellotges intel·ligents, els mitjons de One 
Direction... L’Anna M. demostra no tenir cap vergonya i ser una crac 
regatejant, i donant conversa als pobres venedors...

Un llibre il·lustrat amb humor per la Marta Puig, popularment 
coneguda amb el nom de Lyona, i amb un pròleg de l’actor Miki 
Esparbé.

Un llibre per a passar una estona divertida i riure del que estem 
disposats a fer per tal d’aconseguir uns pocs calés. 

“Feia molt temps que no m’ho passava tan bé amb un llibre. L’Anna 
M. és una altra gran incompresa” Blue Jeans

«Tot va començar una nit d’insomni, 
consultant Wallapop al telèfon mòbil. 
L’avorriment em va portar a crear un compte 
fals amb un nom diferent al meu. Anna M. És 
el primer que em va sortir. Vaig començar 
a parlar amb alguns usuaris, inventant-me 
històries rares. La gent, per tal de vendre, 
aguantava qualsevol cosa.»

Quant en 
demanes?
Àlex Maruny i Lyona (il·lustr.)
26 històries a un kilòmetre de tu

Àlex Maruny
(Barcelona, 7 de juny de 1990)

És un actor català amb trajectòria 
en cinema i televisió. És conegut 
pels seus papers a pel·lícules, com 
Barcelona nit d’hivern o El club 
de los incomprendidos, i a sèries, 
com Polseres Vermelles o Cites.  
 
És graduat en Comunicació. Li 
agrada escriure i cuinar truites de 
patata (amb ceba). És simpàtic i 
agradable. Ah! I Gryffindor... molt 
Gryffindor. 
 


