Mestre a satisfer l’ambició secreta

Alguns vampirs ancians han desper-
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dres d’una Veu: cremar els joves
no-morts que ronden per les ciutats. Però... qui o què és la Veu i què
pretén? Les respostes les descobrirem en l’onzena entrega de les ja
immortals Crónicas vampíricas.
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de cinc famílies, que abasten des del
regnat d’Ivan el Terrible fins a l’ensulsiada de l’URSS. Joiós miracle.

Recorte en B/N % de ocupación: 2,74 Valor: 244,72€

Younger
Pamela Redmond
Umbriel
256 pàg. 16 euros / @ 5,99 euros
Reflexionar sobre la pressió del
temps i l’edat en les dones. Aquesta
és la proposta de la columnista de
Glamour a través d’Alice, mare de
44 anys que diu tenir-ne 29. La novel·la ha donat peu a una sèrie televisiva estrenada el mes passat pel
creador de Sexe a Nova York.

Periodicidad: Diaria

Kenau. La mujer que derrotó
a los Tercios
Tessa de Loo
Edhasa
384 pàg. 24,50 euros
Kenau és la llegendària heroïna que
liderarà un exèrcit de dones en
l’històric setge de Haarlem, al segle
XVI. L’autora holandesa de Gemelas
novel·la aquí el mite d’aquesta guerrera que emergeix quan els temibles terços espanyols semblaven invencibles.

Trama Barcelona
Laura Ballestero

E

l gener del 1939, dies
que els franquistes entressin a la ciutat,
el conseller de Proveïments,
Miquel Serra, rebé l’ordre del
Komintern d’arrasar Barcelona. Entre 2003 i 2007, Francisco Gómez va fer més de mil
estafes en bancs d’arreu... Són
històries reals que Cremeu Barcelona! i No digas que me conoces novel·len en una Barcelona
que és motiu literari com mai
abans. Ho ratifiquen Mariona,
la lluita per la supervivència a
la vila de Gràcia el 1824; l’Avenida de la Luz, amb una misterio-

Tirada: 37.631
abans

sa desaparició en el mític passadís subterrani dels anys vint;
o La llei dels justos, on la ciutat
Difusión:
28.837 del XIX és l’escenaen ebullició
ri de dos joves enamorats però
enfrontats pels prejudicis de
les classes socials.
Cremeu Barcelona! / Quemad...
Guillem Martí. Columna / Destino. 20
/ @ 9,99 euros. No digas que me
conoces. Sergi Doria. Plaza & Janes.
17,90 / @ 10,99 euros. Avenida de la
Luz. María Zaragoza. Minotauro.
18,95 / @ 9,99 euros. Mariona. Pilar
Rahola. La Magrana-RBA. 18 / @ 7,99
euros. La llei dels justos / La ley
de… Chufo Llorens. Rosa dels Vents /
Grijalbo, 22,90 / @ 12,99 euros.

