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Aquesta febrer, vaig a retre un homenatge al gènere negre amb aquest títol. Aquesta
autora de la qual no disposavem de cap exemplar al nostre catàleg de segur tindrá molts
lectors i lectores seguidors de les seues històries
Aquesta autora ha sigut comparada per la crítica amb l’Agatha Christi i d’ella s’han fet
comentaris com “… escriptora que domina l’art de lla narració i una de les més interessants del
panorama nacional…”.
L’argument de la novel.la gira entorn a un cadàver de dona que apareix en un camp de
golf al qual li han tallat els peus. La inspectora Camino Vargas i el seu equip d’investigació
s’encarregaran de resoldre aquest cas que vindrà envoltat d’un perill molt major del qual ningú
se n’havia percatat.
Per tant els lectors o lectores es trobaran amb un thriller policíac escrit per una llicenciada
en Dret, Presidenta de l’Associació d’Escriptors i Escriptores d’Extremadura i que ha sigut
mereixedora de guardons com el Premi Cubells Noir al 2018 per Expediente Medellín.
Encara que el gènere negre predomina, aquesta autora es caracteritza per abordar
sempre de manera transversal algun tema de trasfons social i sobretot de situar la seua regió o
inclús algunes ciutats com Mèreida o pobles com Montijo al mapa d’aquest gènere tan popular
entre els lectors i lectores, el SUSPENS.
UN THRILLER IMPACTANT I TOTA UNA REVELACIÓ!!
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