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ADAM JOHNSON
Empori
Traducció d’Àlex Gombau
Angle Editorial
☛ Una novel·la que mostra una panoràmica
excepcional de la condició humana. Els personatges de Johnson, en l’abisme de la solitud i l’abandonament, busquen desesperadament el seu espai en una societat urbana
paranoica i agressiva que no ens semblarà
tan llunyana com en aparença podria suposar-se.
YASMINA KHADRA
Morituri
Doble blanc
La tardor de les quimeres
Traducció de Joan C. Martí
Proa
☛ Sota aquest pseudònim –en realitat el
nom de la seva muller– s’amaga Mohammed
Moulessehoul, un exmilitar algerià nascut
l’any 1956 que per motius de seguretat va
publicar sota nom fictici la trilogia policíaca
que ara podem conèixer aquí. Tres aventures
amb un protagonista principal, el comissari
de policia Llob, que ens permeten conèixer de
prop la realitat algeriana i més concretament
els estralls del terror i el fanatisme integrista.
Misteri i violència amb qualitat literària
DOMINIQUE LAPIERRE I LARRY COLLINS Crema Nova York
Traducció de Mercè Ubach i Núria G. Caldés
Columna
☛ Sis setmanes després de la seva reelecció
George Bush s’enfronta a un esfereïdor xantatge terrorista. Un grup d’extremistes dirigit per Bin Laden ha aconseguit introduir a
Nova York una bomba nuclear de vint-i-cinc
quilotones. La bomba esclatarà si els israelians no es retiren dels territoris palestins
ocupats des del 1967 o si algú pretén organitzar l’evacuació de la ciutat. L’única sortida
és intentar trobar on s’amaga l’artefacte.
Cremarà Nova York?
JOSÉ MARTÍ GÓMEZ
Històrias d’assassins
RBA
Amor y sangre en La Oficina
La Campana
☛ Periodista de gran prestigi, molt especialment per la seva etapa de cronista judicial,
Martí Gómez és present a les llibreries aquest
Sant Jordi per partida doble: amb un nou recull de casos criminals esdevinguts a Espanya
des de 1970 i amb la reedició, setze anys
després, del seu primer llibre, en què retratava les trifulgues de delinqüents, pispes i
altra gent de la vida brava.
ALEXANDER McCALL SMITH
La primera agència de dones detectives
Traducció de Maria Roura
La Campana
☛ Mma Ramotswe, una africana grassa i
alegre, munta amb els diners de la venda
d’unes vaques una agència de detectives a
Botswana. Disposa d’una petita furgoneta,
dues taules, dues cadires, un telèfon i una
vella màquina d’escriure. També d’una tetera
amb tres tasses: per a ella, per a la secretària
i per al client. Amb aquests ingredients l’autor en té prou per esciure una novel·la deliciosament divertida i diferent.
ANCHEE MIN
La Ciutat Prohibida
Traducció de Mar Albacar i Lluís Delgado
Edicions 62
☛ Ambientada en la conflictiva Xina del
segle XIX, la novel·la ens narra la història
d’una dona fascinant i tenaç que durant
generacions ha estat titllada amb menyspreu de seductora i assassina: Orquídia, la
que acabarà sent la darrera emperadriu de
la cort xinesa. Les memòries d’aquesta autora, nascuda a Xangai l’any 1957, van ser
escollides com el millor llibre del 1984 pel
New York Times.

MICHAEL MOORE
Ei, ¿on s’ha ficat el meu país?
Traducció d’Albert Torrescasana
Empúries
☛ Hi ha algú que encara no conegui Michael
Moore? Doncs ara els seus admiradors tenen una
nova ocasió de gaudir amb les iconoclastes produccions d’aquest americà provocador de maneres políticament incorrectíssimes. Per si algú no
intueix encara de què va la cosa pot servir-li
d’orientació el títol del darrer capítol del llibre:
L’eliminació de Bush i altres feines de neteja general.

JUAN M. ESPINOSA / EFE

Yasmina Khadra

MELISSA P.
Cent cops de raspall abans d’anar a dormir
Columna
☛ Quan tens setze anys el món pot ser un descobriment perillós. Melissa P. ens explica el seu
viatge a la recerca de si mateixa a través del sexe
sense límits dins un llibre dur i alhora líric que
ha generat polèmica a Itàlia. L’autora està acabant el batxillerat i viu a Catània.
DBC PIERRE
Vernon Déu Little
Traducció de Jordi Cussà
Columna
☛ Guanyadora de les darreres edicions dels
prestigiosos premis Booker i Whitbread, la novel·la narra la vida en un petit poble de Texas,
sacsejada per l’assassinat d’estudiants que qüestiona amb ironia els mecanismes de la societat.

ÁNGEL DÍAZ / EFE

Larry Collins i Dominique Lapierre

J.K. ROWLING
Harry Potter i l’orde del Fènix
Traducció de Xavier Pàmies Empúries
☛ Cinquè curs a l’Escola de Màgia i Bruixeria
de Hogwarts i cinquena entrega de la sèrie més
famosa de les darreres dècades. Una vegada més
Rowling ha trobat la clau que obre tots els panys
i ha escrit un llibre que fa créixer el nombre dels
seus seguidors arreu. Tot un clàssic, vaja.
➤ ➤ ➤
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JORDI GARCIA

José Martí Gómez

JENNIFER SZYMASZEK / AP

Michael Moore

J.L. CEREJIDO / EFE

J.K. Rowling

