No n’estiguis tan segur
Lluís Llort

No n’estiguis tan segur és la primera novel·la de
Lluís Llort a la col·lecció Crims.cat
“Intento no empobrir el llenguatge, sinó utilitzar-ho d’una manera que sigui correcta, però accessible i sempre fugint dels tòpics.” Lluís Llort
Una novel·la que transita per un mostrari d’estereotips i situacions pròpies del gènere negre i
policíac: assassinats, traïcions, fugitius, perseguidors, màfies, corrupció, sicaris, testimonis accidentals, venjances, maníacs, sexe, violència.
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“S’ha convertit en un nom imprescindible de la
novel·la negra escrita en català.” Nació Digital

“Quan llegeixo, demano que el llibre m’aporti alguna cosa en estil i en la trama.”

Dilluns al matí. La setmana comença per al sergent dels Mossos d’Esquadra Jaume Fuentes i el seu
company, Santi Planes, amb el cas del cadàver d’un home jove esbudellat en un petit despatx del
centre de Barcelona.
Al llarg dels set dies següents, el que en un principi semblava un cas rutinari va transitant per un
mostrari d’estereotips i situacions pròpies del gènere negre i policíac: assassinats, traïcions, fugitius,
perseguidors, màfies, corrupció, sicaris, testimonis accidentals, venjances, maníacs, sexe, violència.
La trama ens condueix per un territori on ningú no pot estar segur de res. Avancem a cops de volant alhora que descobrim els protagonistes que es van encadenant al llarg d’aquesta història.
Una novel•la imprevisible. Llegeix-la abans que et facin spoilers.
Lluís Llort (1966) signa les novel•les només com a Llort. Des del febrer del 1986 treballa al
diari Avui, actualment El Punt Avui. Ha publicat centenars d’articles, molts d’informació, però
la majoria d’opinió, creació o crítica; els últims quinze anys al suplement Cultura.
Des del 1999, ha publicat deu novel•les i tretze títols infantils, ha participat en vuit llibres
col•lectius de narracions i ha escrit una vintena de guions per a sèries d’humor de televisió.

