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UN MUNDO HELADO / Naomi Novik.- Barcelona: Planeta, 2019.
“La verdadera historia no es la mitad de bonita de lo que te he contado”.
Així comença una història de foc i gel, d’or i argent.
Un mundo helado és una novel.la de fantasia històrica, protagonitzada per tres jovens rebels, fortes i
valentes que lluiten per trobar un món millor. Miryen és filla d’un prestamista jueu que es farà càrrec del
negoci de son pare; Irina és la filla del Duc a la qui li espera un matrimoni ventajós per a la seua família; i
Wanda, filla d’una família molt pobra, que des del principi ha de demostrar la seua fortalesa per a sobreviure.
Aquest llibre, per amants de la novel.la fantàstica o amants dels contes tradicionals, us retornarà a la
vostra infància. El ritme de la novel.la és pausat, l’atmòsfera de la mateixa està carregada de màgia amb un
toc de tenebrisme d’allò més atractiu.
La ploma de Naomi Novik és exquisida, original en la trama i els espais i escenaris en que es
desenvolupa. La novel.la és una amalgama de contes de fades que gira al voltant de l’amor i la
supervivència, en un món ferotge on els rics i poderosos exploten als pobles, dèbils i indenfensos.
Un mundo helado és una història consistent amb un estil preciosista, plena de detalls meravellosos,
convertint-se en un veritable homenatge als contes tradicionals.
Per tant, aquest llibre ha sigut una gran lectura amb trama i personatges absorbents que paga la
pena llegir. Amb aquest viatge d’autodescobriment, disfrutareu igual o més que les seues protagonistes que
amb la seua força i fortalesa arreglaran els problemes causats pels homens.
FANTASIA ÈPICA AMB UN WORLDBUILDING INESPERAT.
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