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Després del gran èxit de Stieg Larsson, Jo Nesbø i Camila Läckberg arriba la 
trilogia Sóc la Lumikki de Salla Simukka, el nou best-seller mundial del thriller 
nòrdic. Publicada a més de cinquanta països. 

SALLA SIMUKKA: EL BEST-SELLER QUE VA VENIR DEL FRED

El thriller nòrdic és el corrent literari de més èxit dels últims anys. Amb noms 
com Stieg Larsson, Henning Mankell, Jo Nesbø, Åsa Larsson i Camilla Läckberg, i 
milions de seguidors a tot el món. 

Salla Simukka és l’autora del nou best-seller mundial del gènere. La seva trilogia 
Sóc la Lumikki ha aconseguit un èxit imparable al seu país natal, amb crítiques 
excel·lents, nombrosos premis i milers i milers d’exemplars venuts. Es publicarà 
a cinquanta països, i Simukka ja és l’autora revelació del 2014. 

Vermell com la sang és el primer títol de la trilogia, amb una gran protagonista 
que té tots els requisits per convertir-se en la nova heroïna de la literatura mo-
derna, clara successora de la Lisbeth Salander de la trilogia Millennium. Una jove 
tímida i solitària,  a la qual no li agrada ficar-se en els assumptes dels altres.. i que, 
tot i així, acabarà en el centre d’una trama internacional de tràfic de drogues, en 
un joc de persecucions i fugides, mentre la ciutat pateix un dels hiverns més freds 
en dècades. I res brilla tant a la neu blanca com la sang vermella... 

Tal com va passar amb la Lisbeth Salander,  la Lumikki està cridada a ser molt 
més que un personatge: a convertir-se en una icona. 

Trilogia Sóc la Lumikki
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SALLA SIMUKKA
Vermell com la sang 

Salla Simukka és una de les escriptores més 
importants de la literatura juvenil finlande-
sa. Amb la seva trilogia Sóc la Lumikki ha fet 
el salt a la fama internacional. 

Booktrailer 



                      

Descobreix els éssers màgics que s’amaguen a Mirabilia. Un misteri exquisit.

MIRABILIA 
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Milena Nonó / Conrad Roset (il·lustr.)

IL·LUSTRACIONS PROVISIONALS 

Qui viu dins els rellotges i mou les manetes per assegurar-se que el temps 
no s’aturi mai? Qui posa les gotes de rosada sobre les flors abans que surti 
el sol? Qui ens visita a la nit i ens enreda el cabell mentre dormim? 

Mirabilia és en realitat una enciclopèdia. El llibre dels petits éssers im-
prescindibles que s’amaguen darrere de les petites coses de la vida, escrit 
a partir dels apunts de Milena Nonó i els quadern del doctor Phantasticus. 

Un bestiari preciós de personatges màgics que ningú no ha vist mai, però 
que fan possible les petites accions quotidianes. 

Amb delicades i meravelloses il·lustracions de Conrad Roset, un dels 
il·lustradors més cool del moment, i un text de gran sensibilitat poètica, 
escrit per la misteriosa Milena Nonó, que ningú no sap en realitat qui és. 

Un regal perfecte per als amants de Rebecca Dautremer i Benjamin 
Lacombe. 

PORTADA PROVISIONAL 



                      

Entrevista a Milena 
Nonó (fragment)  

Havíem quedat al cafè... Curiosament, quan hi arribo, amb 15 minuts d’antelació, Milena 

Nonó ja m’espera. S’ha pres un te i un refresc amb gel (tot i que no fa gens de calor). 

Qui ets? 

«Milena. No et preocupis per les dues negacions del cognom. Diuen més veritat del que pot 

semblar», –somriu.

Per què ets aquí? 
Estic prenent un te... Et podria dir que estic esperant trobar-me amb algú que no veig de 

fa anys. Et podria dir que estic fent un reportatge fotogràfic que em penso que no acabaré 

mai. Et podria dir que estic escrivint un llibre. Et podria dir que busco feina temporal (em 

podries ajudar, tu, en el teu diari?). I tot seria cert. –Riu. Es despentina el cabell, es fa un 

massatge al clatell i continua parlant amb mi sense tornar-se a pentinar. 

En quin mar et vas submergir per primera vegada? 
La meva mare sempre deia que em va criar al Mediterrani, perquè ella s’hi banyava sovint quan estava embarassada de mi. En can-

vi, la primera vegada que em vaig submergir a l’aigua va ser al mar Mort. El meu pare m’hi va llançar, diuen, «perquè flotés sobre 

la mort». –Es tapa la cara amb les dues mans–. Era un home així, el meu pare. Després, durant anys, l’Atlàntic, i després l’Índic...

I el Mediterrani? 
I el Mediterrani, és clar. 

De què et refugies al Cafè Mirabilia? (Em mira com si no entengués la meva pregunta)
De res! Al Cafè Mirabilia no t’hi refugies. Hi vas a buscar. – Es queda una estona mirant la seva tassa. Molt fluix, afegeix–: O a trobar.

Qui era la filla d’Homer? 
No ho sé. Totes les dones ens sentim una mica filles d’Homer! I si una no té un pare gran com Homer guardarà sempre una mica 

de tristesa al cor. 

Ets mare?
No. De moment. 

Per què només fotografies en blanc i negre? 
M’agraden més així. El color encega, i no deixa veure el cor. Un amic meu, director de cinema, diu: «M’agradaria filmar en blanc i 

negre i escriure en color». Em passa el mateix. Però no em facis cas. Demà potser em poso a fotografiar en color i et dic tot el con-

trari. Sóc molt de la lluna, jo...

On vas néixer? 
Per casualitats del destí, vaig néixer a la ciutat d’Osaka. Els meus pares viatjaven molt, podria haver nascut a qualsevol altre lloc. 

Però sembla que volia aparèixer al Japó. És estrany? (...)



                      

Literatura EN MAJÚSCULES 

«Això no és un debut, Miquel Duran se salta aquest pas i escriu la que podria 
ser la seva tercera o quarta novel·la. Quina enveja tan poc sana.» Tina Vallès,  
escriptora. 

«Mai no havia llegit res igual d’un alumne meu en una classe d’escriptura. 
D’això, ja en fa cinc anys. Ara és un honor ser la seva editora. Des del primer 
moment vaig saber que arribaria aquest dia. Llarga vida a Miquel Duran es-
criptor i a la seva veu i mirada d’estranyesa úniques. » Iolanda Batallé, escrip-
tora i editora. 

Cada cert temps surten nous talents literaris amb una veu pròpia, que no 
s’integren clarament en cap corrent estàndard, però amb una gran qualitat i 
originalitat com a millors armes. És el cas de Més o menys jo, de l’autor novell 
Miquel Duran, una obra fruit d’anys de feina de l’autor. 

La novel·la es va presentar al premi Joaquim Ruyra de literatura i, tot i que no va 
guanyar per molt poc, va despertar l’entusiasme de bona part del jurat. 

El llibre ens relata, en forma de monòleg, l’alienació quotidiana del protagonis-
ta, incapaç d’implicar-se emocionalment en el món que l’envolta. Una sensació 
amb la qual tot lector pot identificar-se en qualsevol moment. En el món del 
protagonista, a més, la realitat tendeix a barrejar-se amb les metàfores, fins a 
arribar a no distingir les unes de les altres. 
 

Més o menys jo 

PUBLICACIÓ: novembre

PVP: 18,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: crossover
#MésoMenysJo

Miquel Duran                                                                                                                                            

Miquel Duran és científic, amb una important car-
rera en bioinformàtica i química que l’ha portat a 
treballar al MIT i, actualment, a la Universitat de Tel 
Aviv. Alumne de l’escola d’escriptura de l’Ateneu de 
Barcelona, la seva primera novel·la, Més o menys 
jo, va cridar l’atenció dels seus professors, entre 
els quals la Iolanda Batallé, que el van animar a 
presentar-la al prestigiós premi Joaquim Ruyra de 
literatura juvenil, del qual va quedar finalista. 



                      

Un cop tinguis la independència, hauràs d’aprendre a cuinar sol! Un llibre de 
receptes divertit i gamberro, basat en el blog que és un fenomen a les xarxes, 
amb 10.000 visites diàries. 

Un dels blogs de més èxit de la blogosfera catalana ara fa el salt a les llibreries. 
Les putes receptes de la iaia és un recull de més de 100 receptes casolanes, tra-
dicionals i senzilles explicades d’una manera clara i directa i, sobretot, molt 
divertida. 

Els títols de les receptes ho diuen tot: «Putos peus de porc a la catalana», «El 
rom cremat és la polla» , «Unes postres ideals per a tu: borregos», «Stop gordos: 
bròquil al forn»... 

El llibre està adreçat sobretot a joves que s’acaben d’independitzar i no saben 
ni on para la cuina de casa seva. I que el to humorístic no confongui ningú: les 
receptes estan fetes amb rigor i entre conyeta i conyeta, es pot aprendre a cuinar. 

I per a aquells que ja saben cuinar o tenen algú que els ho fa, també es cardaran 
de riure amb la iaia cuinera i el seu nét. 

«Una àvia que no carda croquetes del cagar-s’hi Sant Marc en espardenyes, ni 
és una àvia, ni és res». La iaia. 

Les putes receptes 
de la iaia
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Aprèn a cuinar d’una puta vegada 
Jofre Martell                                                                                                                                          

Jofre Martell
Si busques Jofre Martell al Google et sortirà un comte d’Anjou que va viure al 
segle XI i va conquerir, entre d’altres, el comtat de Vendôme, Poitou i Alençon. 
Però no té res a veure amb el Jofre Martell d’aquest llibre, que és més aviat de 
la part d’Osona, periodista, guionista i locutor, i, en definitiva, el puto nét de la 
iaia de les putes receptes. El seu blog té 9.000 visites diàries, i en tres setmanes 
ha aconseguit més de 9.000 seguidors a Facebook  i 1.000 a Twitter. 
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J o f r e  M a r t e l l

Més de 100 putes receptes per  
sobreviure després de la independència
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