CLUB DE LECTURA ITINERANT(E)
Presentació
6 editorials independents fan tàndem amb 6 llibreries independents per crear un club de lectura
que, en lloc de cel·lebrar-se sempre al mateix lloc, visitarà 6 llibreries diferents de la ciutat de
Barcelona. D'aquesta manera, les participants podran conèixer 6 espais diferents i 6 projectes
editorials de mides diferents mentre comentem els llibres que hem llegit. Entenem que la manera
de créixer d'aquest tipus de projectes serà sempre fent pinya de manera transversal i crear una
xarxa que uneixi els seus públics, ja de per si conformats per gent curiosa.
Les sessions aniran a càrrec d'Hugo Camacho, editor d'Orciny Press i contaran, en la mesura del
que es pugui, amb la presència d'autores, traductores o editores.
No pots venir o et perds una sessió? No passa res! Cada dilluns abans del club obrirem una
etiqueta a Twitter a on podràs dir la teva sobre els llibres i comentarem les teves piulades a la
sessió.
La presentació d'aquest Club de Lectura Itinerat(e) tindrà lloc el 10 de desembre de a les 19h amb
un pica-pica vegà que farem a La Inexplicable.
Dates, llibreries, llibres i editorials:
29 de gener, 19:00h: La Inexplicable: Metal·lúrgia, de Víctor Nubla. Males Herbes.
26 de febrer, 19:00h: La Carbonera: La cronología del agua, de Lidia Yuknavitch. Carmot Press.
26 de març, 19:00h: Documenta: Mai no he entès els robots, de Mike Resnick. Edicions SECC.
29 d'abril, 19:30h: La Font de Mimir: Los archivos de Van Helsing, de Xavier B. Vernández.
Ediciones El Transbordador.
27 de maig, 19:30h: La Tribu: La mà esquerra de la foscor, d'Ursula K. LeGuin. Raig Verd.
17 de juny, 19:00h: La Ciutat Invisible: Una bomba en mi interior, d'Autumn Christian. Orciny Press.

LA INEXPLICABLE
Carrer de Galileu, 78. Sants 08028 Barcelona
De dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 16.30h a 20.30h
hola@lainexplicable.cat
http://lainexplicable.cat
La inexplicable és una llibreria literària cooperativa i de proximitat
que neix el novembre del 2017 al barri de Sants de Barcelona. El
centre de la seva activitat és la lectura i la literatura. Al seu voltant, a més de la venda
de llibres, organitzen activitats, cursos, tallers, grups de lectura, recitals poètics, sessió
de contes, presentacions… La inexplicable vol ser una llibreria de referència al barri,
oferint activitats literàries i llibres diferents, tant en el seu valor físic com en contingut.
Creuen en el poder dels llibres per obrir la ment de les persones, ampliar horitzons i
qüestionar idees preconcebudes. A través dels llibres es fomenta la capacitat crítica de
les persones, el seu judici propi i la independència de pensament. Això contribueix a
fer petits o grans canvis al seu entorn que transformen de mica en mica la nostra
societat.
SESSIÓ
Dimecres, 29 de Gener, 19:00h. Metal·lúrgia, de Víctor Nubla. Editorial MALES
HERBES

LA CARBONERA
Carrer de Blai, 40. Poble-sec 08004
Barcelona
De dimarts a dissabte de 10h a 14h i de 16.30h a 20.30h i diumenge d’11h a 14h
info@lacarbonera.cat
https://carbonera.cat
La Carbonera neix amb l’objectiu de convertir-se en la llibreria del Poble-sec, amb la
voluntat de construir des del barri i per al barri una comunitat lectora que creixi i que
estimi la literatura, els llibres i la cultura. Son un projecte cooperatiu, on les sòcies
entenen el treball i el projecte de manera compartida i cooperant, amb voluntat
transformadora i fent seva la idea d’economia social i solidària.
El seu fons editorial va des de la novel·la, l’assaig, la poesia i el teatre fins a la novel·la
negra, fantàstica i de ciència-ficció, però també tenen còmic i llibre infantil i juvenil, a
banda de llibres de segona mà. A més del seu fons editorial, la llibreria organitza
activitats per compartir allò que llegeixen a través de recitals, contacontes,
presentacions, tallers d’escriptura… I gaudeixen d’una programació cultural mensual
estable.
SESSIÓ
Dimecres, 26 de febrer., 19:00h La cronología del agua, de Lidia Yuknavitch.
Editorial CARMOT PRESS

DOCUMENTA
Carrer de Pau Claris 144. L’Eixample 08009 Barcelona
De dilluns a divendres de 9.30h a 20.30h, dissabtes de 10h a
20.30h i diumenges i festius d'11.30h a 14.30h i de 17.30 a
20.30h
https://www.documenta-bcn.com/
correu@documenta-bcn.com
L’any 1975, Documenta va obrir les seves portes disposada a ser una llibreria diferent,
especialitzada en literatura, art i ciències humanes. Els llibres haurien de ser en català,
castellà, anglès i francès. La qualitat havia de prevaler sobre altres criteris.
Han passat més de 40 anys i segueixen mantenint el projecte i la línia que els va
il·lusionar: encara hi ha molt camí a fer en defensa dels bons llibres d’art, història,
antropologia, filosofia i literatura.
Des del 1980 convoquen el Premi Documenta, actualment en col·laboració amb L’Altra
Editorial, destinat a autors i autores joves, menors de 35 anys.
SESSIÓ
Dijous, 26 de març, 19:00h. Mai no he entès de robots de Mike Resnick. Editorial
SECC

LA FONT DE MIMIR
Carrer de Costa i Cuxart. Vilapicina 08031 Barcelona
De dilluns a divendres 10h a 14h i de 17h a 20h i dissabte
de 10h a 14h
mimir@lafontdemimir.cat
http://www.lafontdemimir.cat
La Font de Mimir és una llibreria de barri, amb vocació de servir al barri, i no només
com a punt de venda de llibres sinó també com a dinamitzador cultural. Com a llibreria
generalista, no tenen cap especialitat, tot i que la part infantil és la que cuiden més, ja
que volen atraure sobre tot al públic infantil i juvenil amb l’ objectiu de fer-los créixer el
gust per a la lectura.
Donen molta importància a l’agenda d’ activitats. Ofereixen tallers tan per adults com
per nens, clubs de lectura, contacontes i presentacions de llibres, donant oportunitat a
“no tan coneguts” autors locals de presentar les seves obres.
SESSIÓ
Dimecres, 29 d’abril, 19:30h. Los archivos de Van Helsing, de Xavier B. Fernández.
Editorial EL TRANSBORDADOR

LA TRIBU
Carrer de Pons i Gallarza, 30. Sant Andreu 08030
Barcelona
De dilluns a dissabte de 10.30h a 14h i de 16.30h a 20.30h
http://latribullibreria.com/
hola@latribullibreria.com
A la Tribu creuen que com més serem, més llegirem. Aposten per fer comunitat al
voltant dels llibres per tal d’ampliar els nostres horitzons, aprofundir coneixements i
diversificar lectures. Volen fer de La Tribu una gran família que s’inclogui de manera
lliure persones amb relacions diverses i vincles afectius que no necessàriament han de
ser de parentiu. La idea és fer xarxa a través dels llibres.
A La Tribu hi trobareu llibres per tota la família, amb una gran selecció d’infantil-juvenil.
A banda, ofereixen atenció personalitzada tant als clients de la llibreria com a les
escoles, institucions i/o altres col·lectius que vulguin crear o millorar la seva biblioteca
de manera permanent o a través d’activitats puntuals, prioritzant la qualitat literària,
tenint en compte novetats i longsellers.
SESSIÓ
Dimecres, 27 de maig, 19:30h. La mà esquerra de la foscor, d’Ursula K. LeGuin.
Editorial RAIG VERG

LA CIUTAT INVISIBLE
Carrer Riego, 35-37. Sants 08014 Barcelona
NOTA: Al juny tindran una nova seu, a on es celebrarà la sessió
De dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 16.30h a 20.30h
http://www.laciutatinvisible.coop/
cooperativa@laciutatinvisible.coop
La ciutat invisible és molt més que una llibreria, és un projecte cooperatiu i
autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball
assalariat i precari que imposa el sistema econòmic capitalista.
La seva activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin
processos de transformació política i social. Bàsicament, en dues direccions: La
potenciació i construcció de xarxes d’intercooperació vinculades amb l’economia
solidària i feminista i l’extensió de pràctiques polítiques autoorganitzades i autònomes
de reapropiació de la política a nivell local.
A la llibreria compten amb diferents seccions temàtiques de teoria crítica i també tenen
un ampli catàleg de roba per a totes les edats.
SESSIÓ i FESTA TANCAMENT
Dimecres, 17 de juny, 19:00h. Una bomba en mi interior, d’Autumn Christian.
Editorial ORCINY PRESS

Editorial Males Herbes
www.editorialmalesherbes.com
info@editorialmalesherbes.com
CIF - J65790917
C/ Guilleries 26, 1er 2a, 08012 Barcelona

Sinopsi

Títol Metal·lúrgia
Autor Víctor Nubla

El narrador d’aquesta història es recupera d’una operació en
una residència d’Estragó de Dalt, un poble que sobreviu econòmicament gràcies a la Companyia Metal·lúrgica: una empresa
local que utilitza dracs com a mà d’obra. Les dragues —perquè
són totes de sexe femení— fonen el metall als seus estómacs
a canvi d’un salari mínim a base de cavallers i princeses perfectament comestibles, mentre es dediquen a la investigació
científica d’alt nivell. En les seves estones lliures, que són moltes, el narrador anirà descobrint l’entrellat que amaga aquesta
curiosa societat.
La nova novel·la de Víctor Nubla és una sàtira alhora tendra
i esbojarrada, una obra d’humor i fantasia on la crítica social i
les situacions absurdes s’encadenen a una velocitat de vertigen. Aquesta comèdia àcida sobre l’explotació laboral, els mitjans de comunicació i la vida íntima dels dracs farà les delícies
de lectors d’autors com Terry Pratchett, Douglas Adams o fins
i tot Kurt Vonnegut.

Epíleg Martí Sales
Col·lecció distorsions 65
Editorial Males Herbes
ISBN 978-84-120705-3-8
Mides 13 x 21 cm
Enquadernació Rústica amb solapes
Pàgines 182
Preu 18,00 euros
Data de llançament 13/11/2019

Autor
Víctor Nubla és escriptor i músic. Ha publicat una vintena de
llibres de narrativa, assaig, poesia i també articles i columnes
d’opinió en diversos diaris i revistes. La seva discografia supera
el centenar de títols i ha compost nombroses músiques per a
cinema, dansa i teatre. A Males Herbes ha publicat El regal de
Gliese i Les investigacions del cap Pendergast.

LA CRONOLOGÍA DEL AGUA
LIDIA YUKNAVITCH
Descripción del libro en una línea:
Memoir de la juventud de Lidia Yuknavitch. Un himno al amor propio.
Sinopsis:
De los escombros de su problemática juventud, Lidia Yuknavitch teje una
asombrosa historia de supervivencia. Una memoria que es un canto a la
búsqueda de la belleza, la expresión personal, el deseo —hacia los hombres
y las mujeres—, y el poder sanador del nado. En La cronología del agua la
vida queda expuesta, desnuda. Es una vida que navega y trasciende el
abuso paterno, la adicción, la autodestrucción y la insoportable pérdida de
una hija. Es la vida de una inadaptada —una que recorre un camino feroz y
no transitado hacia la creatividad— en un ejercicio de reconciliación y amor
propio.
«La cronología del agua está escrita con una elegancia increíble. La memoria, como
el agua, toma caminos impredecibles. Pero aquí no hay ambigüedad sobre lo que
Lidia vivió y cómo sobrevivió: forjando su salvación a través de la natación, de la
escritura, de la vida y del amor.»
Roxane Gay, autora de Hambre
«La cronología del agua trata sobre la ira, el éxtasis, el abuso, el apetito, las malas
decisiones y la autoestima. Es una de las representaciones más viscerales de lo que
significa ser una mujer que he leído jamás.»
Sara Hepola, autora de Lagunas
«Las palabras de Yuknavitch me abrazan y puedo sentir la magia de la
autoaceptación y el amor propio, y la loca y maravillosa belleza de la vida.»
Huffington Post
«Cruda, intensa y poderosa, esta memoir es en parte sobre el dolor y el abuso, pero
lo es más sobre cómo la escritura, el arte y las relaciones humanas pueden ayudar a
curar a una persona... Lidia, además de escribir maravillosamente sobre el
sufrimiento y la angustia, también plasma la naturaleza de la natación y su pasión
por ella —a pesar del dolor que causó en su pasado— con resplandeciente
brillantez.»
Grazia

La autora:
Lidia Yuknavitch es la autora de las novelas El libro de Joan, The Small Backs
of children y Dora: A Headcase. Su aclamada memoria, La cronología del agua,
fue finalista del PEN Center USA en la categoría de no-ficción creativa,
ganadora de los premios PNBA y Oregon Book Awards’ Reader’s Choice. Su
charla TED, The Beauty of Being a Misfit, ha sido visualizada miles de veces.
Lidia ejerce la enseñanza en Oregón, donde reside con su familia.
Argumentos de venta:
 La cronología del agua sigue la estela de otros exitosos libros de
memorias catárticos escritos por mujeres como El club de los mentirosos
de Mary Karr, Hambre de Roxane Gay o Lagunas de Sara Hepola.
 En Cannes de 2018 la actriz Kristen Stewart comunicó que arrancaba la
adaptación a cine de la novela en su debut como directora y guionista.
Libros de Carmot relacionados:
Bienvenidos a Dietland, de Sarai Walker; Problemas, de Jade Sharma; Payasa,
de Monica Drake.

DATOS TÉCNICOS
Título: La cronología del agua
Subtítulo:
Título original: The Chronology of Water
Autora: YUKNAVITCH, Lidia
Editorial: Carmot
ISBN: 978-84-949250-0-9
Materia/ IBIC: FA – Ficción moderna y
contemporánea
Fecha de publicación: 10/ 09/2019; 1ª
Edición
P. V. P. con IVA: 19,95 €
P. V. P. sin IVA: 19,18 €
Número de páginas: 352
Idioma de publicación: Castellano
Colección: Carmot contemporánea
Número de la colección: 1
Nivel de edad:
Encuadernación: Rústica con solapas
Dimensiones: 140 x 210 mm
Peso: 0,350 gramos.

Descripció del producte

Col·lecció Aiguabarreig: núm. 3
Autor: Mike Resnick
Il·lustradora portada: Anna Sanjuan
Tema: Fantasia i ciència ficció

ISBN: 978-84-948702-5-5
Format: 140 x 210 mm.
Enquadernació: fresada amb solapes. 104 pàgines. 2019.
Català

Editorial: Edicions Secc

PVP: 15€
Sinopsi: Les quimeres del que ens deporta el futur i del que ens defineix del passat
són part de l’essència que ens fa humans, però sovint són les carències més que el que posseïm, el que ens perfila. Els
relats de Mike Resnick, que treballa des de la ficció sociològica més conjectural, sempre ens sorprenen, esbrinant
quines són les nostres carències més pregones, i quines les nostres ambicions més fosques. Això és el que trobareu en
aquest recull de relats, cinc contalles que burxen dins de les ombres més fosques de la nostra ànima: «El robot
entusiasta» ens mostra com valors petits com l’entusiasme ens poden fer grans; «Viatges amb els meus gats»
(guanyador del premi Hugo a millor conte l’any 2005) ens parla de fins a quin punt podem trobar companys de viatge
insubstituïbles; «Llimac» ens parla de com és de preuada la companyonia de qui és més aliè; «Un déu prim i pàl·lid»,
on Mike Resnick torna al world bulding que ha construït sobre les cultures i societats africanes, ens mostra com els
déus poden posar en una balança tot allò que valoren dels humans i no sempre sortir gaire ben parats; i, finalment, a
«La dona de Frankenstein», finalista del premi Hugo en la categoria de conte curt el 2010, i una petita joia de la
meravella que brilla amb dret propi, ens trobem amb una insòlita història d’amor que acaba amb una família molt poc
convencional. Resnick no és un autor de ciència-ficció a l’ús: barreja l’especulació més futurista i la narració fantàstica
més clàssica en una al·legoria de cap a on va la nostra societat, i també d’on ve. Perquè ambdues coses són definitòries
de qui som. El que és segur és que Resnick no deixa indiferent i, per bé o per mal, quan acabes de llegir un dels seus
relats, sents que t’ha tocat l’ànima... Deixaràs que el seu dit de narrador burxi dins del teu cor?

EDICIONS SECC
http://edicionssecc.blogspot.com.es/
Copyright (C) 2016
Edicions Secc Rafael Campalans 76 baixos
Hospitalet de Llobregat
NIF 38076837S

Ediciones El Transbordador

Los archivos de Van Helsing (Xavier B. Fernández)
Título: Los archivos de Van Helsing
Novela ﬁnalista del XXII Premio Fernando Lara (2017)
Autor: Xavier B. Fernández
Fecha de publicación: 8 de octubre de 2019
Ilustración de cubierta: Rebombo Estudio
536 páginas
Rústica con solapas, 16×24 cm
Disponible en papel (ISBN: 978-84-120822-2-7), ePub (ISBN:
978-84-120822-3-4) y MOBI.
Depósito legal: MA 1219-2019
PVP: 26 € (papel) / 5,90 € (digital)
SINOPSIS:
El padre Abraham Van Helsing, un anciano sacerdote jesuita que, de niño, sobrevivió a los campos de exterminio nazis, descubre la existencia de un fondo documental
que perteneció a su tío abuelo, el respetado teólogo. Mientras examina los diversos documentos que lo componen
—cartas, diarios, memorándums—, el padre Van Helsing
va reconstruyendo la genealogía de su familia, la cual,
generación tras generación, ha dedicado sus esfuerzos a
luchar contra un hombre que, para vencer a la muerte, escogió convertirse en un demonio. Desde el siglo XV hasta
nuestros días, las andanzas del malvado inmortal y las de
diferentes miembros de la saga de los Van Helsing se entrecruzan con multitud de personajes históricos: entre otros, el Sultán Murad, el rey Matthias Corvinus de Hungría, la condesa Báthory, Napoleón
Bonaparte y su médico, el doctor Larrey, la Reina Victoria de Inglaterra, los escritores Oscar Wilde y
Arthur Conan Doyle, Heinrich Himmler, Adolf Hitler, el papa Juan Pablo II y Nicolae Ceaucescu.
Los archivos de Van Helsing es, por una parte, una novela fantástica cargada de homenajes a los
clásicos del género, desde el Frankenstein de Mary Shelley hasta Los mitos de Cthulhu de Lovecraft,
pasando por El castillo de Otranto de Walpole y, por supuesto, el Drácula de Bram Stoker; por otra,
una enciclopédica novela histórica cuya trama se extiende a lo largo de los últimos cinco siglos de la
historia de Europa; y, en otro nivel de lectura, también es una reﬂexión sobre la naturaleza del mal.
Sobre el autor: Xavier B. Fernández (Barcelona, 1960) ha trabajado como periodista en diversas publicaciones (Diario de Terrassa, Ajoblanco, Fotogramas, Vivir en Barcelona, El Nuevo Cojo); ha escrito
guiones para series de televisión de dibujos animados (Detective Bogey, Bandolero) y, hasta la fecha, ha
publicado cinco novelas: Kensington Gardens (Premio Novela de Carretera, 2006), El sonido de la noche
(reeditada posteriormente con el título Barcelona Jazz Club), Un trabajo nocturno (Premio Río Manzanares, 2010), El amante de la mujer árbol (Premio Fernando Quiñones, 2013) y Dinero fácil (Premio Black
Mountain Bossòst de novela negra, 2019). También es autor de una obra de teatro en catalán (Diògenes
i Epicur al parc), un libro de poemas (La playa de los peces muertos) y otro de relatos (El diablo tiene
sentido del humor). En 2017, su obra Los archivos de Van Helsing quedó ﬁnalista en la convocatoria del
Premio Fernando Lara de novela.

www.edicioneseltransbordador.com

edicioneseltransbordador@gmail.com

Ursula K. Le Guin
Ursula K. Le Guin va néixer a Berkeley,
Califòrnia, l’any 1929. Abans de dedicarse exclusivament a l’escriptura, va ser
professora de francès en diverses universitats
nord-americanes.
· Premi Nebula a la millor novel·la,
		
1974
· Premi Hugo, 1975
· Premi Locus, 1975
· Premi Prometheus categoria
Saló de la Fama, 1993

Durant la seva llarga trajectòria com a
escriptora, ha cultivat diversos gèneres com
la poesia, la narrativa, els contes infantils o la
crítica, però el seu èxit es deu als nombrosos
llibres de ciència-ficció i fantasia, guardonats
amb diferents premis literaris. Destaquen
les obres La mà esquerra de la foscor (2019,
Raig Verd) guanyadora dels prestigiosos
premis Nebula (1970) i Hugo (1970); i Els
desposseïts (2018, Raig Verd) amb la qual va
aconseguir un altre cop els Nebula (1974)
i Hugo (1975), i els premis Locus (1975),
Gigamesh (1984) i Prometheus (1993). Anys
més tard, Ursula K. Le Guin va escriure la
sèrie fantàstica Terramar, un conjunt de cinc
novel·les publicades en un període de més
de trenta anys (próxima publicació a Raig
Verd). Amb aquest cicle novel·lístic va ser
guardonada amb el Boston Globe-Hom Book
Award (1969), el National Book Award (1973),
i nombrosos premis com l’Hugo, el Jupiter
Nebula i el Locus, entre d’altres.

Abans de la seva mort el gener del 2018,
va ser qualificada per molts mitjans com
l’escriptora americana viva més important en
qualsevol camp, més enllà de la fantasia i la
ciència ficció. Le Guin reflecteix i aprofundeix
en els seus llibres el seu activisme feminista,
pacifista i ecologista, i defensa les seves
creences taoïstes i la seva proximitat a
l’anarquisme com a possibilitador de la
igualtat i de la justícia social.
Les seves influències literàries van des de
Tolkien a Virginia Woolf, passant per Virgili,
les germanes Brönte o Tolstoi. Les obres
que més la van marcar són Alícia en terra de
meravelles i El llibre de la selva.
El 1991 va rebre el Harold D. Vursell
Memorial Award, i el 2003 va ser nomenada
Gran Mestre de la Ciència Ficció, un títol
honorífic atorgat per la SFWA, l’associació
nord-americana d’escriptors de ciènciaficció. També té més Premis Locus (escollits
pels lectors) que George R.R. Martin, Phillip
K. Dick, Neil Gaiman o Isaac Asimov. I ha
guanyat literalment dotzenes de premis a
millor llibre de l’any per moltes de les
seves obres.

LA MÀ ESQUERRA DE LA FOSCOR
Premi Nebula, millor novel·la, 1970 · Premi Hugo, millor novel·la, 1970 ·
James Tiptree Jr., Retrospective Award, 1995 · Premi Gaylactic Spectrum,
Hall of Fame Award, 2003
Novembre 2019 · Singulars 6 · Novel·la
ISBN: 978-84-17925-04-8 · 354 pàgines · 24.95 €

L’Ai arriba al planeta Hivern amb la intenció que aquest s’aliï a la Federació Galàctica de mons habitats per éssers humans,
l’Ekumen. L’habiten dues civilitzacions
enfrontades i l’Ai haurà de trobar quina
pot ser l’adequada per a l’aliança. A més,
es troba una singularitat entre els éssers
que hi viuen, no són ni homes ni dones, són
hermafrodites que en el període de kèmmer
o zel adopten un sexe o l’altre.

LA MÀ ESQUERRA DE LA FOSCOR
d’Ursula K. Le Guin va canviar la ciència
ficció i el feminisme. L’obra tracta temes
com la desigualtat de gènere, l’abús de poder, els interessos polítics i la manipulació
mediàtica i reflexiona sobre conceptes com
el temps, les relacions i les condicions de supervivència. Le Guin aprofita al màxim els
seus coneixements antropològics i filosòfics
per escriure una obra que perdurarà en
el temps.

Una bomba en mi interior
Autumn Christian

Cada vez que Beverly Sykes practica el sexo con
otra persona, la acomete una enorme explosión
en su interior que va más allá de todo orgasmo,
y siente cómo es atravesada por una energía casi
insoportable. Necesita volver a esa sensación una
y otra vez, pero pronto se da cuenta de que todos sus amantes empiezan a experimentar cambios drásticos... y se convierten en la mejor versión de sí mismos. ¿Qué hará a partir de entonces
con ese poder que la naturaleza le ha otorgado?
Autumn Christian nos dibuja con trazo preciso un
laberito existencialista de amor, sexo y autorrealización en el que la única manera de salir adelante
es pisar el acelerador. Trasciende el bizarro para
añadirle fuertes dosis de literatura erótica, chic lit
y novela negra a la historia de una superheroína
del siglo xxi que es Una bomba en mi interior.
«Una bomba en mi interior es una bomba de libro:
explosivo y peligroso. Una lectura obligatoria de
parte de una voz nueva y excitante.»
Brian Keene, autor de El alzamiento.
«Erótico y humano y triste y poderoso y, la mayoría de las veces, todo ello a la vez.»
Danger Slater, autor de Me pudriré sin ti.
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«Una bomba en mi interior parece una lectura sexy
y divertida (y sin duda lo es) pero, cuando cuando explota, las resonancias que tiene en tu alma
son seísmicas, sorprendentes y profundas. No has
leído nada como esto. Y eso es lo que consigue
Autumn Christian con cada uno de sus libros.»
John Skipp, autor de La luz al final.

Autumn Christian va a sumar
una nueva legión de fans a
Orciny Press y quienes ya lo
eran nos van a pedir más de
ella.

Autumn Christian es una autora de ficción de Texas y afincada en Oklahoma. Ha escrito varias novelas y
libros de relatos, y Una bomba en mi interior es la primera de ellas que se traduce al español. También ha escrito
para varios videojuegos como Battle Nations o State of Decay 2. Cuando no escribe, suele practicar patadas
laterales, salir a correr con sus perros o hacerse autorretratos existencialistas para Instagram.
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