JA HA ARRIBAT CRIMS.CAT!!
L’editorial Alrevés inaugura crims.cat, la nova col·lecció de novel·la criminal en català.
Un ventall de la millor narrativa de crims a casa nostra i fora de les nostres fronteres.
Per primera vegada –i després del llegat de La Cua de Palla– tornen a reunir-se tots aquells requisits que
considerem indispensables per fer una col·lecció de referència:
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Una tria coherent de títols
Un director al capdamunt
Una numeració
Amb el convenciment de que serà una col·lecció inoblidable, us invitem a llegir crims.cat.

MESURES: 13,5 x 20 amb solapes
TÍTOL: Història de mort
AUTOR !"#$%&'!()%*#
ISBN: 978-84-15098-39-3
PÀG: 360
PVP: 18€

MESURES: 13,5 x 20 amb solapes
TÍTOL: Torn de nit
AUTOR !"+',*!-&./
ISBN: 978-84-15098-40-9
PÀG: 160
PVP: 15€

Tot va començar amb aquella visita al psiquiatre, aquell home
sàdic. Perquè ella necessitava desfer-se de l’esgarrifós fantasma
del seu marit que la perseguia aterridorament i, un cop mort, tornava a fer-li present tothora aquell passat anihilador que li calia
oblidar. Un bon pretext que a mida que va avançant la narració
ens aboca cap a un seguit d’esdeveniments que es precipiten
un rere l’altre. D’aquesta manera, Andreu Martín ens delecta
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en diríem, que juga amb elements diversos, amb pluralitat de
veus, contrapunts i salts temporals que ens acosta al terreny
dels fenòmens paranormals per plantejar una història de bojos.

La petició d’un informe a càrrec de l’excel·lentíssim alcalde de
Vilaclara és el tret de sortida que posa en marxa l’engranatge
del torn de nit del cos policial d’aquesta vila de l’Empordà:
un seguiment nocturn ple de tasques que, en el decurs
d’una setmana, nit rere nit, s’entrellacen entre si, trencant
la tranquil·litat de la població i posant-la potes enlaire; tot
un retrat de les vicissituds de la vida nocturna policial, amb
persecucions, anècdotes hilarants ratllant el surrealisme i uns
personatges humans, extremadament humans.
Si ho voleu viure, llegiu Torn de nit, tot un vodevil negre-policial a l’empordanesa.

Andreu Martín (1949), escriptor especialitzat en novel·la
negra des que el 1979 publicà Muts i a la gàbia. El 1980 va
rebre el Premi Círculo del Crimen per Pròtesi. Ha escrit
nombroses obres del gènere que han estat guardonades,
com Si és o no és (amb el Deutsche Krimi Preis International a la millor novel·la policíaca publicada a Alemanya),
Barcelona connection y L’home que tenia raor (les dues
amb Premis Hammett concedits per l’Associació Internacional d’Escriptors Policíacs), Bellíssimes persones (que, a
més del Premi Hammett, també va rebre el Premio Ateneo
de Sevilla) o De tot cor (Premi Alfons el Magnànim).

Agustí Vehí i Castelló (Figueres, 1958), llicenciat i Doctor en
Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha compaginat la seva tasca professional a la Guàrdia Urbana de Figueres, on
va ingressar l’any 1982 i on ocupa actualment el càrrec de sotsinspector, amb la recerca, la docència universitària i els estudis
d’especialització. És autor de llibres d’història i de divulgació.
També ha escrit tres novel·les negres: Abans del silenci (Pagès
Editors, 2009), guanyadora del premi Ferran Canyameres, Ginesta pels morts. Un blues empordanès (Mare Nostrum, 2010)
i Quan la nit mata el dia (La Magrana, 2011), guanyadora del
Premi Crims de Tinta 2011.

Contacte Gregori Dolz: premsa@crims.cat

Mòbil: 608-717-298
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