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Novel·la negra 

Els perdedors campen 
lliurement per les pàgines de 
Temps de rates. La novel·la de 
Marc Moreno, que va guanyar 
el premi Crims de Tinta, 
arrenca amb un traficant que 
encoloma una motxilla plena de 
cocaïna al seu veí. Aquesta 
acció és el desencadenant d’una 
sèrie de moviments que faran 
aflorar la part més violenta i 
salvatge dels protagonistes. 
Ambientat a la Verneda, el 
llibre relata amb un ritme àgil i 
trepidant les lluites per la 
supervivència d’uns 
personatges amorals.

TEMPS DE RATES 
Marc Moreno 
La Magrana 
272 pàg. 
16 €

La lluita del policia Rocco 
Schiavone contra la corrupció 
encara no té final. Després de 
quatre novel·les xocant amb la 
impunitat econòmica de les 
altes esferes de la societat, al 
detectiu italià se li presenta una 
nova mort. Es tracta de la 
companya d’un amic seu, i el 
crim transportarà Schiavone 
fins als límits de la depressió. 
Per combatre-la, el policia 
estirarà els fils de l’assassinat i 
descobrirà un conjunt de 
persones que tracten les vides 
humanes com si fossin 
joguines.

SOL DE MAYO 
Antonio Manzini 
Salamandra 
Tr. Julia Osuna Aguilar 
352 pàg. 19 €

Dolores Redondo dibuixa un 
nou univers d’intriga amb Et 
donaré tot això, novel·la 
guanyadora del premi Planeta. 
El thriller orbita al voltant de la 
mort de l’Álvaro, que 
suposadament ha patit un 
accident de cotxe. El Manuel, el 
seu marit, s’adonarà que la 
investigació policial sobre el cas 
s’ha tancat massa ràpid i que hi 
ha moltes coses de l’Álvaro que 
desconeixia. En un viatge pel 
passat ple d’obstacles i misteris, 
el protagonista descobrirà que 
va compartir la vida amb una 
persona farcida de clarobscurs.

ET DONARÉ TOT AIXÒ 
Dolores Redondo 
Columna / Planeta 
Tr. Núria Parés 
640 pàg. 22,90 €

Bennasar viatja fins al 1972 per 
relatar la història de Jean Neige 
i la seva banda, que lluiten per 
consolidar-se com un dels 
grups criminals més temuts i 
perillosos de França. Narrada 
des del punt de vista del líder, la 
novel·la segueix les peripècies 
de la màfia lionesa, que es 
dedicarà a urbanitzar la Costa 
Brava, a controlar la prostitució 
i a dominar el tràfic d’haixix. El 
llibre plasma la capacitat 
d’adaptació d’una organització 
criminal que és capaç de dur a 
terme qualsevol negoci sense 
escrúpols. 

L’IMPERI DELS LLEONS 
Sebastià Bennasar 
Alrevés 
300 pàg.  
17 €

El passat sempre acaba 
apareixent. En el cas del 
detectiu Harry Hole, la felicitat 
queda truncada amb el retorn 
d’un criminal que s’assembla 
sospitosament a l’únic assassí 
que no ha aconseguit atrapar. 
En l’onzena novel·la de Nesbo, 
el protagonista s’allunyarà del 
cos de policia i intentarà dur 
una vida tranquil·la exercint de 
professor. Un assassinat 
sanguinari trencarà la seva 
calma vital i farà anar de corcoll 
els seus companys de feina, 
entre els quals la Katrine Bratt 
jugarà un paper important.

LA SET 
Jo Nesbo 
Proa / Reservoir Books 
Tr. M. Salvany i N. Parés 
672 pàg. 19,90 €

Jordi Basté i Marc Artigau fan 
tàndem literari per explicar la 
intriga al voltant d’un home 
que desapareix a l’espigó de la 
Mar Bella. A través de dos 
punts de vista diferents, la 
novel·la desgrana els secrets 
derivats d’aquest fet, que tant 
pot ser un accident com un 
assassinat. L’investigador 
Albert Martínez ofereix una de 
les mirades de la història, 
mentre que la segona es 
focalitza en les vivències del fill 
d’una família burgesa plena de 
misèries i amb problemes per 
relacionar-se.

UN HOME CAU 
Marc Artigau i Jordi Basté 
Rosa dels Vents 
288 pàg. 
17,90 €

El comissari Montalbano torna 
a la càrrega amb una nova 
història. En aquesta ocasió, 
l’investigador de Vigata 
destaparà la doble vida d’un 
irreprotxable comptable vidu. 
Quan l’home és assassinat, els 
seus fills descobreixen que el 
seu pare no era el que 
aparentava i que guardava uns 
quants secrets a dins del calaix 
del seu despatx. Amb 
l’atmosfera fosca i trepidant 
que caracteritza la narrativa de 
Camilleri, Un cau d’escurçons 
demostra que res és el que 
sembla a simple vista. 

UN CAU D’ESCURÇONS 
Andrea Camilleri 
Edicions 62 / Salamandra 
Tr. Pau Vidal 
256 pàg. 16 €

La crisi econòmica ja no 
persegueix el comissari Kostas 
Jaritos. Després d’escriure la 
Tetralogia de la crisi, Petros 
Màrkaris imagina una Grècia 
que comença a experimentar, 
misteriosament, una gran 
recuperació. En un context 
d’esperança i entusiasme, un alt 
càrrec del govern apareix 
assassinat. El detectiu se 
submergirà en les parts més 
fosques de la víctima per 
esbrinar qui li ha disparat. 
Durant aquest procés, toparà 
amb un cas de tràfic il·legal, 
amenaces i un segon assassinat. 

OFFSHORE 
Petros Màrkaris 
Tusquets 
Tr. M. Franquesa i J. Gestí 
288 pàg. 19 €

El debut de Basté i Artigau i els retorns de Nesbo, 
Lemaitre, Leon, Márkaris i Camilleri

“La novel·la negra 
representa un ansiolític 
per a la gent que percep 
la violència en 
intangibles com l’atur i la 
precarietat”

L’AUTOR HA DIT

Per a Alain Delambre, un 
director de recursos humans 
amb una carrera d’èxit, 
perdre la feina suposa 
l’apocalipsi. Enfonsat en la 
misèria, l’home cau a les 
grapes de la marginalitat fins 
que una empresa de 
reclutament el selecciona 
com a candidat per a un lloc 
de feina vacant. En un 
procés de desesperació 
absoluta, l’Alain farà 
qualsevol cosa per 
aconseguir entrar a 
l’empresa: des de mentir a la 
seva dona fins a demanar 
diners prestats i, fins i tot, 
participar en un joc de rol 
amb ostatges.

RECURSOS INHUMANS 
Pierre Lemaitre 
Bromera / Anagrama 
Tr. Albert Pejó 
360 pàg. 19,90 €

“Brunetti és cada vegada 
més fosc però no es fa 
gran. És com una abella 
atrapada a l’ambre. Ni el 
vull jubilar ni vull desfer-
me’n”

L’AUTORA HA DIT

Les intrigues persegueixen el 
comissari Brunetti fins i tot 
quan està de vacances. Quan 
sembla que el detectiu ha 
aconseguit la tranquil·litat 
absoluta en una illa de la 
Laguna, un ancià amb el qual 
havia establert amistat 
apareix ofegat. Brunetti no 
podrà resistir la temptació 
de ficar el nas en una 
empresa dedicada als residus 
tòxics i que ha aixecat 
sospites en relació amb la 
mort de l’ancià. Amb aquesta 
entrega del comissari, Leon 
aborda per primera vegada 
qüestions com l’ecologia i els 
delictes contra el medi 
ambient.   

RESTES MORTALS 
Donna Leon 
Edicions 62 / Seix Barral 
Tr. Núria Parés 
368 pàg. 18,50 €
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