
                      

El retrat encantador d’una família desestructurada i adorable.

Optimista. Tendra. Divertida. Trista. 
L’embolic d’emocions i sentiments d’una adolescent: 
 l’amor i el desengany,  
  l’alegria, la tristesa, 
   l’escalfor i l’estimació dels germans, 
    el dolor per la pèrdua, 
     i, sobretot, les ganes de viure.

Pels 13 anys, a la Bluebell li regalen una càmera de vídeo. 
A partir d’aquí comença un diari, amb transcripcions dels vídeos que grava.

Comença a agradar-li el noi que viu a la casa del costat,
discuteix amb la seva germana gran, popular i excèntrica, 
es diverteix amb les seus sortides dels germans petits, i amb els seus hàmsters,
enyora tenir els pares a prop, sempre fora de casa per motius de feina,
trobar a faltar l’Iris, la seva germana bessona, que va morir fa tres anys, 
desencadenant el caos familiar que està arribant al col·lapse.

Sort en té d’en Zoran, el nou cangur bosni, pianista, 
que mentre acaba la tesi doctoral, 
fa malabars per mantenir la família sencera 
(especialment ara, que s’acosta Nadal). 

La nova vida de 
Bluebell Gadsby
Natasha Farrant

PUBLICACIÓ: 4 de febrer

PUBLICA: la Galera

PVP: 16,95 €
PÀGINES: 288

FORMAT: Rústica amb solapes

MIDES: 15 x 21,5

IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 12 anys

#BluebellGadsby

DILLUNS 29 D’AGOST
Tinc la intenció d’enregistrar la meva vida amb paraules i 
imatges. He vist instal·lacions semblants a la Tate Modern, 
on el papa em porta de vegades quan diu que li cau la casa 
a sobre.

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE
Tracto de no pensar en el fet que en Joss Bateman m’ha 
enviat un petó i m’ha dit guapíssima.

DILLUNS 24 D’OCTUBRE
No hi ha dubte que en Joss li hauria caigut bé a l’Iris.



                      

Natasha Farrant va créixer al cor de la co-
munitat francesa de Londres, i actualment 
combina l’escriptura amb la seva carrera com 
a scout literària. És autora de dues novel·les 
per a adults (Diving into light i Some other 
Eden) i d’una novel·la juvenil (The things we 
did for love).
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«L’autora retrata una família desestructurada i adorable, 
vista des dels ulls d’una protagonista adolescent que viu el 
seu primer amor. Natasha Farrant ha sabut trobar un estil 
fresc i  molt especial per exemplar la seva història.»

THE GUARDIAN

«Natasha Farrant ens mostra les vivències d’una entretin-
guda vida familiar plena d’extravagàncies. [...] Una lectu-
ra entranyable, divertida i gratificant.

THE BOOKSELLER

«A classic portrait of a family just damaged enough to be 
interesting.»

SUNDAY TELEGRAPH

«It’s at once funny and painful and tumultuous, with a 
deus-ex-machia ending that will make readers want to 

cheer.»
WALL STREET JOURNAL


