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MereditH Wild

Rendición (Hacker IV)
TITANIA, 256 PÀGINES

mia
a
uca
es
di
t la
e-

El perill de desenterrar el passat
 Quarta entrega de la sèrie Hacker. Blake Landon és un home que ho té tot: diners, poder, atractiu i l’amor incondicional
d’Erica Hathaway. Ella està preparada per
dir el «Sí, vull» quan descobreix un episodi pertorbador a la vida d’en Blake. L’Erica
inversitagarà el passat del seu estimat i
descobrirà un món que va més enllà del
que mai havia imaginat.
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Xala, va!
LA GALERA, 136 PÀGINES

Una amistat posada a prova
 La Cinta i la Jana són dues amigues
molt fans d’un grup de música anomenat
Xala, va! Quan la banda fa un càsting per
seleccionar les noves cantants, totes
dues s'hi presenten, però fan un pacte: o
entren les dues o no n'entra cap. El camí
no serà fàcil perquè més de dues-centes
aspirants competiran contra elles per ser
les quatre escollides.
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TÒRIA D’ESPIONATGE ENVOLTADA DE POLÈMICA A
ATEIX PERIODISTA DAVANT DELS FETS EXPLICATS
ALEJANDRO METER

la mateixa promoció, per impossible
que resulti: el fet de crear un conﬂicte de tal magnitud que una de les llegendes de l’anomenat nou periodisme
com Gay talese, un dels escriptors
americans més importants del seu
temps, es retracti per l’escassa conﬁabilitat de la seva font. Quan ja steven
spilberg havia comprat els drets per
bolcar al cinema la història El motel del
voyeur i les editorials de tot el món es
disputaven les seves traduccions –a espanya serà el Caballito de batalla de
2017 d’alfaguara–, el tema convulsio-
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