Dossier de premsa

La Foguera de les vanitats a l’epicentre d’una
família americana
L’autora nord-americana Cynthia d’Aprix Sweeney visita
Barcelona per concedir entrevistes els dies 14 i 15 de novembre
. Una novel·la aclamada pel públic i per la crítica nordamericana que ha venut ja més de 300.000 exemplars.
. La novel·la és també una reflexió sobre els nous rols
d’aquells que formen el model de família del segle XXI.
. Una intel·ligent crítica sobre el fet que els diners afecten
les relacions personals, fins i tot les més estretes.
. Publicada als EUA per Harper Collins, en fem ara el
llançament en català sota el segell Amsterdam juntament
amb l’edició en castellà (De buena família - Maeva).
Carregat d’humor i de deliciosa ironia, el debut de
Cynthia D’Aprix Sweeney és una novel·la addictiva i
embriagadora que descriu una apassionant foguera de
les vanitats a l’epicentre d’una disfuncional família nordamericana. Un retrat generacional implacable.

Cynthia D’Aprix Sweeney

viu a Los Angeles. Després de

cursar un MFA d’escriptura, ara ha publicat la seva primera
novel·la amb un gran èxit.
Ha viscut també a Nova York, on ha treballat durant més de vint
anys com a redactora de publicitat per a empreses com American
Express o McDonald. The New York Times Magazine ha publicat
els seus assajos de no-ficció.
www.cynthia-sweeney.com/

© Lisa Whiteman

Dossier de premsa

SINOPSI
Els germans Plumb esperen amb delit el moment en què podran fer ús de l’herència familiar, aquella
inversión paterna que anomenen “el Niu” i que ha de servir per tapar tots els forats acumulats, i
començar-ne de nous. Però tots els seus plans salten pels aires quan en Leo, el germà gran, estavella de
matinada el seu flamant Porsche acompanyat d’una cambrera mexicana trenta anys més jove que la
seva dona i una bona dosi de droga al cos i cal recórrer al Niu per fer front a l’escàndol. Retrets, enveges,
mentides, ambicions frustrades... Totes les famílies tenen els seus problemes, però fins i tot les més
hilarants es queden lluny de la família Plumb.

Durant mesos, ha encapçalat les
llistes de llibres més venuts a Estats
Units.

«Hilarant i commovedora. Un debut
literari estel·lar.» People
«Una primera novel·la plena d’humor
i ironia exquisida.» The New York
Times
«Una lectura addictiva i entendridora
amb un argument fascinant.» Los
Angeles Time

Novel·la destacada a l’estand de la Fira de Frankfurt de l’editorial alemana Klett-Cotta que va
organitzar una trobada amb l’autora i els seus lectors i lectores.
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DADES TÈCNIQUES
Títol Tot queda en família
Traductora Mar Albacar
Data d’arribada a llibreries 7 de novembre del 2016
ISBN 978-84-16743-14-8
PVP 21,90 €

Per demanar un exemplar del llibre i concertar una visita amb l’autora aprofitant la seva visita
els dies 14 i 15 de novembre, no dubtis en contactar amb mi:

Roser Sebastià
Comunicació i màrqueting. Ara Llibres - Amsterdam Llibres - Now Books - Ara Mini

rsebastia@arallibres.cat · Mòbil 630412765 - Tel. 936346339

