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Hi ha un llegenda que diu que en Bartomeu Coc va matar un drac ferotge que
atemoria la ciutat i el va regalar a la seva estimada. Però ja se sap què passa
amb les llegendes...
A El secret del Drac de na Coca, na Neus i en Gerard descobriran que la història
no va anar tal i com ens han explicat. Potser que el Drac sigui viu? Si és així,
què menja? Serà tan ferotge com ens varen explicar? Na Neus i en Gerard
viuran una aventura en cerca de la bestia que atemoria ciutat; i potser ens
donaran qualque resposta a tanta pregunta.

Il·lustracions: Els dissenyadors, Robert Campillo i Jaume Vich, tenen un
estil propi i característics que fa de la marca Melicotó una de les més nostrades
del disseny mallorquí.
Aquesta vegada s’estrenen a la literatura infantil amb un personatge que, com
no podia ser d’altre manera,

està lligat a la cultura popular que es

desenvolupa a Mallorca, especialment a Ciutat.
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SAÏMEDICIONS és una petita editorial, a camí entre Mallorca i Barcelona, que
a més de projectes propis desenvolupa les tasques de book packager.
Com a editorial, ens agraden les petites històries, aquelles que passen
inadvertides, de vegades per quotidianes, i que ben explicades agafen una
altra volada.
Com a book packager desenvolupem projectes nous i creatius, amb nous
formats, per a clients, que poden ser institucions, editorials o empreses.
Aquest 2019 al marc de la diada de Sant Jordi presentem El Drac de na Coca,
un llibre infantil i El pi de Formentor el poema de Miquel Costa i Llobera.
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