
 

PLANETA / Susana Martín Gijón.- Barcelona: Alfaguara, 2022

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!!

Sònia Martí Alepuz
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RECOMANACIÓ



Ibarra, Olga.                          Tenemos 2 mamás : ¿ De dónde venimos?

Medel, Elena.                          Las maravillas

Sanchis Labiós, Teresa Marite i les dones goril·la 

Torrijos González, Juana        Las princesas que cambian cuentos

                     

RACÓ DE LA IGUALTAT



Agustí, Jordi.                         Genes, cerebros y símbolos Las raíces de  

 Allende Bussi, Isabel.                 Violeta 

 Almodóvar, Pedro.                      Madres paralelas 

 Atwood, Margaret                Maddaddam. 

 Bell, Lenora                           Conquistar a un Duque

 Connelly, Michael              La ley de la inocencia 

 Espinosa, Oliver.                      La librera y el ladrón

 Fernández, Laura                La señora Potter no es exactamente Santa claus         

 Franzen, Jonathan.                     Encrucijadas

 García Jambrina, Luis.                El manuscrito de niebla

 García Jambrina, Luis.                El manuscrito de piedra

 Le Carré, John                Proyecto Silverview

 Osman, Richard                 El jueves siguiente: una novela del Club del crimen de 

los jueves        

 Steel,  Danielle.                      Sangre azul

 Uceda, Rubén            Atado y bien atado : la Transición golpe         

 Wahl, Maxim.                           Hotel Savoy 

LITERATURA ADULTA



 Bayarri, Jordi.                        Darwin : La evolución de la teoría 

 García Franco, Pedro Mari.             Los chistes de Jaimito y Jaimita: para partirse de 

risa

 Iribertegui, Idoia.                    Regla núm. 1 : manual imprescindible per  a 

dones novelles       

 Las Ratitas.                           Tres, dos, uno...¡superpoderes! 

 Polo Cebellán, Julián.                 Entrenadores de dinosaurios

 Rodrigo Micó, María Isabel.            El secreto de los dinosaurios 

 Santiago, Roberto.                     El misterio de la máscara de oro 

 Serrano Burgos, Pilar.                 Les trifulgues de la mestra 2 : això és  un altre 

món.         

 Stilton, Geronimo.                     Los guardianes del reino de la fantasía 

      

                                           

LITERATURA JUVENIL



 Denchfield, Nick.                      El pollo Pepe se va de paseo

 Fernández Martínez, David.             Edu i Ciona en... aventura a la biblioteca 

 Kipling, Rudyard           El llibre de la selva 

 Lasserre, Hélène              El viatge dels veïns 

 Meilán, Ana.                           Las llaves de los sueños 

 Molina, Elisa.                         Con un susurro basta 

 Morán, José                            Las ardillas y el optimismo 

 Morán, José.                           El tigre y la tolerancia 

 Pazos, Carlos.                         Robótica e inteligencia artificial

 Penide, Silvia                         Diferències diferents

 Pintor, David                  El meu arbre secret 

 Schamp, Tom.                           El libro más bonito de  todos los colores        

 Spyri, Johanna.                        Heidi 

 Tallec, Olivier.                       Qui què abans després
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