
TERCERA SESSIÓ 
Dimecres 16 d�abril de 2008 

 
 

- Benvinguda 
  
- Recollida dels exemplars del llibre El llibre negre dels secrets, de F.E. Higgins. 

 
- Tertúlia �roda d�intervencions-  per fer el comentari del llibre: Quins personatges els 

han agradat més o menys? L�han acabat o no? Justificació. Quins secrets? Quins 
secrets guarden ells? A més de tot allò que ells mateixos manifesten.  

 
- Presentació de la propera lectura El rei errant, de l�autora Laura Gallego. 

 

 
 

- Presentació de l�autora a partir d�una entrevista que va aparèixer al Suplement �El 
País Semanal �Extra niños- nº 1644�, el diumenge 30 de març de 2008. 

 
- Es reparteix a cada participant un díptic amb la informació de la sessió següent. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El gènere i el valors. És una novel·la d�aventures on podem trobar a més d�emoció i 
intriga, el valor de l�amistat, el vertader amor, el sentiment de culpa, la humilitat, la 
venjança, l�honradesa... 

 A la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d�Amposta es poden trobar altres obres 
de Laura Gallego: 

 
- Crónicas de la Torre, Edidiones SM 2007 

- El Valle de los lobos, Ediciones SM 2007 

- La Emperatriz de los Etéreos, Alfaguara 2007 

- Ales de foc, La Galera 2007 

 
Walid, un príncep àrab molt ambiciós, vol guanyar un certament de poesia però mai no ho 
aconsegueix. 
El primer premi sempre és per a un humil teixidor de catifes que fa uns versos magnífics. 
El príncep troba una manera de premiar i, alhora, castigar el teixidor: l�obliga a posar al dia l�arxiu 
de palau. Però a la llarga aquest càstig es torna contra Walid, la vida del qual es capgira 
completament. 
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- El  Carter dels somnis, Brief 2007 

- La Filla de la Nit. Edebé, 2004 

- Finis Mundi, Ediciones SM 2006 

- Panteó, Cruïlla 2006 

- Tríada, Cruïlla 2005 

- Mandràgora, Bromera 2004  

- La Resistència, Cruïlla 2004 

 

-   Es dóna per acabada la sessió amb el compromís de retrobar-nos el dimecres 4 de juny,                    

per fer-ne el comentari i acomiadar-nos fins al proper curs. 

 


