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Iván Ledesma (Barcelona, 1977) és un
escriptor i guionista català. Porta més de
20 anys dedicat al treball creatiu per a tot
tipus de mitjans: productores, televisions,
ràdios, agències d’esdeveniments i
editorials. Ha escrit llibres infantils,
com la saga Diario de Dan, o novel·les
gràfiques per a adults, com La Vampira
de Barcelona. Negorith és la seva primera
incursió en la literatura catalana.
El podeu seguir a: @ivanledesma.

La Gris és una jove barcelonina que descobreix que té poders. És la
darrera negorith: una vident amb capacitat de veure criatures dels
diferents plans i obrir portes entre els mons. La descoberta, però, la
fa entrar de ple en un món desconegut, on àngels, dimonis i criatures
de malson lluiten per aconseguir la victòria en una guerra secreta
que posa en perill el nostre món. Amb l’ajuda d’un noi a qui li falta
un braç i d’un col·leccionista de criatures paranormals, la Gris haurà
d’enfrontar-se als monstres d’un bàndol i de l’altre per sobreviure:
una lluita a vida o mort pel destí del món i per la seva llibertat.
Seguint l’estela de Neil Gaiman a Neverwhere, Iván Ledesma
explora les possibilitats de dur el gènere a casa. A mig camí entre
el thriller i la fantasia urbana, Negorith és una novel·la àgil i directa
que entusiasmarà els lectors de gènere, però que també apel·la a
l’espai que han obert entre el juvenil i l’adult sèries com Los Magos o
Caçadors d’Ombres al panorama internacional. Ledesma es centra
més en l’acció i el conflicte per oferir-nos un viatge sense parades en
aquesta lluita per salvar la vida i el nostre món.

Premi Joaquim Ruyra 2017. El jurat n’ha dit:
«Cada any, editorials i crítics donen la benvinguda al nou Stephen
King. Però amb Negorith, per primer cop tindran raó.»
Joan Antoni Martín Piñol
«No apte per a pusil·lànimes o persones que pateixin del cor.»
Eva Navarro
«Negorith no és només entretinguda, sinó que a més destil·la grans
dosis d’intel·ligència i emocions.»
Miguel A. Parra
«Benvingut a un món de foscor del que difícilment podràs escapar...
perquè no voldràs fer-ho.»
Laia Soler

