Maggie Stiefvater
Tremolor

La trobada serà el 24 d’abril
de 2013 a les 18:00h.

Autor:

Maggie Stiefvater, nascuda el novembre de 1981, és una autora
americana especialitzada en novel·les fantàstiques per a joves. Resident a
Virgínia, va estudiar a la Universitat de Washington, on es va graduar, i es
va iniciar en l’art del retrat, si bé amb el pas dels anys s’ha acabat
especialitzant en el món de l’escriptura.

http://maggiestiefvater.com/

Entrevista a Maggie Stiefvater:

http://www.youtube.com/watch?v=9QbHf4nm0zg&feature=player_embed
ded

Pròleg i tres primers capítols de Rastre:

http://previewlibros.grupo-sm.com/0207282A-6DDD-4E6B-A15047C867FBFEB3.html

La novel·la:

Tremolor de Maggie Stiefvater, forma part de la trilogia Els llops de
Mercy Falls.
Fa anys Grace va estar apunt de morir devorada per una manada de
llops. Inexplicablement, un d’ells, un llop d’intensos ulls grocs, la va
salvar. Des de llavors tots els hiverns Grace treu el cap al bosc i, des de la
distància, llop i noia s’observen.

Quan arriba la calor, la manada desapareix i, amb ella, “el seu llop”.
Però aquest any, Grace desitjarà que l’hivern no arribi i que la tardor duri
per sempre. Ha conegut a un noi, es diu Sam. És un tipus normal, a
excepció dels seus ulls… que són d’un estrany color groc. Quan l’amor et
fa tremolar a la tardor és millor que l’hivern no arribi mai: les primeres
nevades poden arrabassar-te a qui més desitges.

Tremolor és el primer llibre de la trilogia Els llops de Mercy Falls,
que té com a segona part el llibre Rastre i continuarà amb la tercera part,
Sempre.
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Quan arriba la calor, la manada desapareix i, amb ella, “el seu llop”.
Però aquest any, Grace desitjarà que l’hivern no arribi i que la tardor duri
per sempre. Ha conegut a un noi, es diu Sam. És un tipus normal, a
excepció dels seus ulls… que són d’un estrany color groc. Quan l’amor et
fa tremolar a la tardor és millor que l’hivern no arribi mai: les primeres
nevades poden arrabassar-te a qui més desitges.

Tremolor és el primer llibre de la trilogia Els llops de Mercy Falls,
que té com a segona part el llibre Rastre i continuarà amb la tercera part,
Sempre.

Maggie Stiefvater
Tremolor

La trobada serà el 24 d’abril
de 2013 a les 18:00h.

Autor:

Maggie Stiefvater, nascuda el novembre de 1981, és una autora
americana especialitzada en novel·les fantàstiques per a joves. Resident a
Virgínia, va estudiar a la Universitat de Washington, on es va graduar, i es
va iniciar en l’art del retrat, si bé amb el pas dels anys s’ha acabat
especialitzant en el món de l’escriptura.

http://maggiestiefvater.com/

Entrevista a Maggie Stiefvater:

http://www.youtube.com/watch?v=9QbHf4nm0zg&feature=player_embed
ded

Pròleg i tres primers capítols de Rastre:

http://previewlibros.grupo-sm.com/0207282A-6DDD-4E6B-A15047C867FBFEB3.html
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fa tremolar a la tardor és millor que l’hivern no arribi mai: les primeres
nevades poden arrabassar-te a qui més desitges.
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que té com a segona part el llibre Rastre i continuarà amb la tercera part,
Sempre.

