
va signar els llibres als assistents.

de persones van acudir a la presentació de la novel·la ‘Mort sota zero’ al Cèntric Atiram Hotel. 

l Cèntric Atiram Hotel es va

omplir de gom a gom per

rebre l’acte de presentació

de la segona novel·la de

Ludmilla Lacueva, Mort so-

ta zero. Ambientada a An-

dorra i a Anglaterra, és una novel·la de mis-

teri on el focus està posat en l’assassinat

en una comunitat benestant. Per construir

aquesta història, l’autora va entrar un dia a

l’edifici central de la policia andorrana per

documentar-se sobre tècniques policials.

Una novel·la plena de força i originalitat,

gràcies, sobretot, als elements típics de

les tradicions andorranes que s’hi in-

clouen.

Més de 200 persones van donar calide-

sa a Lacueva en un dia gèlid. L’escriptora

va estar acompanyada pel comissari Benja-

mí Rascagneres, el seu guia durant aques-

ta etapa, i també per l’editora del llibre, An-

nabel Encontra. L’autora, enmig d’una gran

concurrència, va aprofitar per explicar que

Rascagneres li va fer replantejar-se total-

ment la novel·la. El responsable policial no

va dubtar a qualificar-la de “captivadora i

apassionant”. Tot i les peticions d’algun as-

sistent, Lacueva, per descomptat, no va vo-

ler revelar la clau d’aquest crim perfecte.

“No existeix el crim perfecte, sinó la investi-

gació perfecta”, va comentar. Un cop finalit-

zat l’acte, molts dels lectors es van apropar

fins a Lacueva per rebre una signatura.

Mort sota zero, editada per Apostroph, es

pot aconseguir a totes les llibreries arreu

del Principat.
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Presentació

multitudinària
‘Mort sota zero’, la primera novel·la

de misteri de Ludmilla Lacueva
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LA CAIGUDA DE BARÓ
El cònsol major de la Massana, David Baró,

es va apropar fins als periodistes després

de la reunió de poble amb els veïns de l'Al-

dosa perquè vigilessin en sortir a causa de

la neu que s’acumulava al carrer, ja que ell

acabava de relliscar i “caure de cul”. 

CANVI DE ‘LOOK’ AL MORABANC
L’aler del MoraBanc David Walker va passar dimecres per la

zona mixta i va comentar que necessitava un canvi de penti-

nat. Juntament amb el cap de comunicació, van estar deba-

tent quin era el ‘look’ que millor li podria quedar.
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Ves per on!

EL LLOGUER [QUE PAGARÀ GOVERN
DE LA CLÍNICA SOLÀ D’ENCLAR]
ESTÀ A PREU DE MERCAT”


