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L’AGATHA PANTHA té vuitanta-dos anys i no ha sortit de
casa seva des de la mort del seu marit. S’està a la finestra de la
façana del davant, amagada darrere les cortines i l’heura, i, per
descarregar la seva amargura, clava crits a tots els desconeguts
que passen. Però un dia l’Agatha es fixa en una nena de l’altra
banda del carrer.
En KARL, dactilògraf jubilat de vuitanta-set anys, rep del
seu fill un petó a la galta quan el deixa a la residència d’avis.
Mentre mira com el fill s’allunya, en Karl té un moment de
lucidesa i s’escapa de la residència a la recerca d’una vida
diferent.
Tres persones extraviades que necessiten que algú les trobi,
però que encara no ho saben. La Millie, l’Agatha i en Karl
estan a punt de saltar-se les convencions i de descobrir el que
és viure de veritat.
Un relat que està captivant mig món.
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LA SORT DE SER 3 BROOKE DAVIS

Últims títols d’Edicions La Campana

Als set anys, la MILLIE BIRD descobreix que tot el que té
al voltant es mor. Però el que no podia imaginar-se era que,
després d’haver anotat vint-i-set éssers diversos al seu Llibre
de les coses mortes, el seu pare també es moriria.

Brooke Davis és filla de la població australiana de Bellbrae,
de l’estat de Victòria, i va intentar escriure la seva primera
novel·la als deu anys. Va ser una provatura allunyada dels
gèneres convencionals sobre els mecanismes mentals
d’una nena que entra en l’adolescència —una barreja
d’Anne de les Teules Verdes, El club de les cangur i ¿On ets,
Déu? Sóc la Margaret— titulada Tristesa d’estiu. Per sort va
quedar inacabada, perquè l’autora es va adonar de seguida
que no sabia absolutament res sobre la tristesa ni sobre el
fet de ser adolescent. Passats aquests anys d’adolescència,
es va llicenciar en escriptura creativa a la University of
Canberra, i va guanyar el premi Allen & Unwin de narrativa
de ficció, el premi Verandah de narrativa i la University
Medal. Brooke Davis ha fet els estudis de postgrau en
escriptura creativa a la Curtain University of Western
Australia, i durant aquest temps va guanyar el premi Bobbie
Cullen per a escriptores del 2009, el premi AAWP del 2009
per al millor treball de postgrau i el premi Queensland
de narrativa del 2011 per a postgraduats. Li agrada molt
vendre llibres d’altra gent, i de tant en tant li deixen fer-ho
en un parell de llibreries encantadores: l’una a Perth, i
l’altra a Torquay. La sort de ser 3 és la seva primera novel·la
pròpiament dita.
TRADUCCIÓ DE XAVIER PÀMIES
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