
 

 

 

 

 

 

 

 

Klub de Lectura: 6 de juliol de 2022 

 

Bona sort de Nickolas Butler 
Edicions del Periscopi (edició en castellà a Libros del Asteroide, Buena suerte) 

Traducció de Marc Rubió 

 

El dia a dia del Cole, el Bart i el Teddy, amics de la infantesa i propietaris de la constructora 

True Triangle a Wyoming, fa un gir inesperat quan reben la proposta d’una advocada rica i 

enigmàtica que els demana acabar contra rellotge la construcció d’una casa a la muntanya. 

Si ho aconsegueixen, rebran una recompensa astronòmica amb què guanyaran més diners 

dels que mai han pogut imaginar. Tot i la perspectiva d’un hivern dur i gèlid, els protagonistes 

estan disposats a fer qualsevol cosa per obtenir l’èxit, i posar en perill, fins i tot, l’amistat i la 

família. Però, què s’amaga al darrere d’aquest encàrrec misteriós? Quins motius té la dona 

per exigir aquest termini gairebé impossible? 

 

Nickolas Butler indaga en l’ànima dels personatges amb una prosa potent, austera i de ritme 

endimoniat, i ens mostra com l’ambició i la cobdícia poden fer trontollar l’equilibri aconseguit 

al llarg de tota una vida. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tota la programació dels Amics a www.cccb.org 

Nickolas Butler (Allentown, Pennsilvània, 

1979) es va criar a Eau Claire, Wisconsin, i va 

estudiar a la Universitat de Wisconsin-Madison 

i al Taller d’Escriptors d’Iowa. Els seus textos 

han aparegut en diverses publicacions 

com The New York Times Review, Narrative 

Magazine, Ploughshares i The Progressive. La 

seva primera novel·la, Shotgun 

Lovesongs (2014), va obtenir un èxit notable 

de crítica i públic i la productora Fox 

Searchlight va adquirir-ne els drets per dur-la 

al cinema. També és autor de les novel·les Al 

cor dels homes (Empúries, 2017; nominada al 

Premi Médicis Estranger) i Little Faith (2019), 

com també del recull de contes Beneath the 

Bonfire (2015). Bona sort és la segona novel·la 

de Nickolas Butler que es publica en català. 

 

 

«Una cursa vertiginosa i apassionant, 

amb resultats inesperats.» 

 

Donna Bettencourt, Library Journal 

http://www.cccb.org/

