F. E. Higgins
El llibre negre dels secrtes

La trobada serà el 24 de novembre
de 2010 a les 18:00h

1. L’autora

F. E. Higgins ha estat fascinada per les històries fantàstiques i
macabres des de que, quan era petita, va veure un fantasma. Avui dia,
Higgins viatja a través de les terres que descriuen els seus llibres a la
recerca d’objectes estranys que col·lecciona i que amaguen històries
estranyes. Quan no es troba a la recerca d’aquestes històries, l’autora escriu
en una casa encantada de Kent, on una mà desmembrada bressola un gran
diamant a la lleixa de la xemeneia.
Ha publicat:
- El llibre negre dels secrets. Ed. Cruïlla, 2007.
- L’encantador d’ossos. Ed. Cruïlla, 2008.
- The Eyeball collector. (encara no traduït).
- The lunatics curse. (encara no traduït).
Tot ells dins la col·lecció: Tales from the Sinister City.
Més informació a: http://www.fehiggins.com/

2. La novel·la

“Quan Ludlow Molesta s`enfila d`estranquis en un cotxe de cavalls
per fugir de la city, no sap fins a quin punt aquest gest instintiu li canviarà
la vida. A mitja nit arriba a un poble de mala mort on en Joe Zabiddou, un
presentador molt particular, l`agafa com a ajudant. La feina d`en Ludlow
consisteix a apuntar les confessions esgarrifoses dels clients del prestador:
un enterramorts que desenterra cossos, un carnisser que enverina amb
botifarres de rata… Així es va escrivint el llibre? En Ludlow no ho acaba
de veure clar. Ell voldria confiar en el seu misteriós amo, però té la
sensació que en Joe amaga moltes coses. Ara bé, el mateix Ludlow Molesta
també n`amaga unes quantes…”
Iniciada com una novel·la de terror, cruel i misteriosa i, ambientada
en una recreació del món de Dickens, en l’Anglaterra del segle XIX, narra
a través de la mirada trista d’un infant que ha sofert el desamor i la
hostilitat del món que l’envolta, una història dins una història. El llibre
negre, és un lligall on es troben escrits els desitjos, les pors, i les
confessions més esgarrifoses dels habitants d’un poble, abocades amb la
finalitat d’alliberar-se de l’angoixa que provoquen. Els fragments d’aquest
llibre s’alternen amb un altre manuscrit que narra la vida de l’infant
protagonista. Els dos textos trobats per l’autora són el motiu que la faran
seguir la pista dels protagonistes a les properes entregues de la sèrie.

3. Opinions a la xarxa
“El llibre negre dels secrets, ha estat fins ara el llibre que més m’ha
agradat. Té intriga i misteri, però fa pena. És apassionant. Tracta d’un nen
(Ludlow Mostela) que viu a la City. Els seus pares són lladres i com no, ell
també. Gràcies o per culpa dels seus pares, la seva vida canvia radicalment.
Se’n va de la City i arriba a un poblet, que es diu Pagus Parvus. Allà coneix
a en Joe Zabbidou, un prestador secret. Si voleu saber què significa llegiulo, us agradarà. Sembla una mica avorrit, però és apassionant.”
http://lectures2n.blogspot.com/2008/04/el-llibre-negre-dels-secrets-fehiggins.html

