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LLEGINT ARA

Asesinos inocentes és la darrera novel·la del José Javier Abasolo. Aquest llibre està protagonitzat per un nou personatge, un advocat
malparit, un autèntic fill de puta, que no dubta a fer el que calgui (més o menys dins els límits legals) per tal de fer augmentar els seus
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beneficis.
Així, el Markel Zugasti, advocat especialitzat en delictes econòmics, és contractat per una antiga amiga per tal de defensar el pare
d'ella, acusat d'assassinat, encara que tothom el té com una persona gens violenta. Un cas, en principi senzill, s'anirà complicant, fins i
tot posant en risc la seva vida.
Ja m'havia acostumat al Goiko, el personatge anterior de l'Abasolo, però aquest advocat m'ha agradat força. Trobo que té un bon
recorregut. Bona novel·la.
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LA MEVA LLISTA DE BLOGS

A l'ombra del crim
¿Acaso no matan a los caballos?, d'Horace
McCoy - Abans de res, vull demanar
disculpes als negrots seguidors del blog.
Aquest any és anòmal per a mi. La tasca
que representa ser la Comissària de l'Any
Pe...
Fa 2 hores

NADIE ES INOCENTE
ESTE MURO DE HIELO (ANJEL
LERTXUNDI) - El protagonista de esta
novela es un traductor. Un especialista en
trasladar las palabras de un código a otro.
Otro tanto le sucede en la vida: necesita d...
Fa 5 hores

tens un racó dalt del món
A la IX Mostra Oberta de Poesia a Alcanar Dissabte passat, una de les cites anuals on
procuro no faltar, la Mostra Oberta de
Poesia a Alcanar, amb Tomàs Camacho
com a ànima infinita, que enguany ...
Fa 7 hores

Fragments personals
Vicent Andrés Estellés - Ahir a mitja tarda
acabava la lectura de "Les acaballes de
Catul". I ahir vespre llegint l'editorial d'un
altre Vicent, m'assabentava que avui es
compleixe...
Fa 18 hores

Pas a pas
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS - *25 anys de
la seva mort* *PROPIETATS DE LA
PENA*Assumiràs la veu d'un poble,i serà la
veu del teu poble,i seràs, per a s...
Fa 23 hores

TUMATEIX LLIBRES, parlem de llibres.
LÈMMINGS de Jordi Dausà - *L*libres del
Delicte està aconseguint un assortiment molt
variat d'estils i trames encara que les
encabeixi dins del gènere criminal. A més,
amb un nivel...
Fa 1 dia

Mis detectives favorit@s
Marco Buratti - Massimo Carlotto - Marco
Buratti, conocido como El Caimán, es una
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especie de detective aficionado en Padua,
Italia. Pasó 7 años en la cárcel por un
crimen que no cometió, sal...
Fa 1 dia

La màgia dels llibres
ANNA GRIMM. MEMORIA MORTAL - *«La
maldat es podia expressar de moltes
maneres i la tortura d’un ésser indefens era
una de les més horribles .»* [image: Anna
Grimm. Memòria Morta de...
Fa 2 dies

MIL DiMONIS
Sábado de dolor en el Parlamento regional
catalán - "Desconsol" (Aflicción), la escultura
ante el edificio del Parlamento regional
catalán Un antiguo obispo catalán, cuyo
nombre está presente en el nomenc...
Fa 3 dies

Llibres, i punt!
Teoria King Kong - *Autora:* Virginie
Despentes *Editorial, any:* L'Altra Editorial,
2018 *Títol original, idioma, any*: *King Kong
Théorie*, francès, 2006 *Gènere:* Assaig *...
Fa 4 dies

El quiosco de la Rambla
El conejo de la suerte nº 367 (1971) Revista publicada por Editorial Novaro el 11
de julio de 1971. Tiene 36 páginas y costaba
1,20 pesos mexicanos (en España
aproximadamente unas 8 pesetas)...
Fa 5 dies

CRUCE DE CABLES
Lloret Negre. Festival de Gènere Negre de la
Costa Brava. Del 24 al 25 de Març. *PROGRAMA*
Fa 6 dies

Wines and the City
Womanity - Llaman humanidad cuando
dejamos de ser animales para comportarnos
como personas con sentimientos. Cuando
cambiamos los instintos básicos y las
pulsaciones ...
Fa 3 setmanes

No em diguis que és un somni...
“Els éssers humans fugim de pensar i parlar
de tot allò que ens fa por. I què ens pot fer
més por que la malaltia, el dolor, la solitud o
la mort?” - Montse Jordà i Cotonat va néixer
l’any 1965 a Ripoll. Actualment és una
metgessa i psicoterapeuta a qui li apassiona
l’escriptura. Fa uns anys va publicar ...
Fa 1 mes

Els llibres del celler - per Jordi
Policarp
Origen - Dan Brown - Salut internautes, He
llegit forces comentaris de la darrera obra de
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l'escriptor *Dan Brown - Orígen*. El primer
que he constatat, és que la gran majoria...
Fa 2 mesos

Nova col·lecció de moments
Descriu - [image: Descriu]M'han convidat a
participar en un nou espai anomenat Descriu
. Vol ser un espai de trobada per a
escriptors, blogaires, periodistes... i p...
Fa 9 mesos

EN CLAU DE NEGRE
Entrevista a Xavier Aliaga - Ens complau
molt que el periodista i escriptor Xavier
Aliaga ens hagi respost el qüestionari literari
del Va d'autors. EN CLAU DE NEGRE
comparteix amb l’au...
Fa 1 any

Llibres llegits i per llegir
Un oceà de memòria (2016) - Torno al meu
bloc perquè si bé darrerament he llegit llibres
amb els que he gaudit i n’he parlat al
facebook, ahir en vaig acabar un que m’ha
fet venir ...
Fa 1 any

ALTRES WEBS I BLOCS

El bloc de 5è del Pau Casals
Audiovisuals a Infantil i Primària
Bloc del SAIP de Sabadell
Seminari Didàctic Sabadell
CEIP Pau Casals Sabadell
Biblioteques de Sabadell

COM HI ARRIBEU?
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A visitor from Austria
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héroe de las mil caras" 9 hrs
8 mins ago
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viewed "De tot una mica:
Instint de supervivència, de la
Ramona Solé" 22 hrs 48 mins
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A visitor from Valencia,
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viewed "De tot una mica" 23
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day 1 hour ago
Real-time view

Tema Picture Window. Amb la tecnologia de Blogger.
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