
LA MONA DE L’ASSASSÍ

Jakob Wegel ius
Amb il·lustracions del mateix autor

És de nit al port de Lisboa. Entre les ombres, un home corre
per salvar la vida. Es diu Alphonse Morro i té un secret que
persones poderoses volen impedir que se sàpiga. Com sigui. 

El perseguidor l’atrapa i tots dos lluiten aferrissadament,
fins que en Morro ensopega, cau i desapareix a les aigües
del Tajo. 

La notícia que hi ha hagut un assassinat corre com la pól-
vora. Però circula un altre rumor espantós: en la fosca dels
carrerons del barri portuari de Lisboa hi ha un simi embogit
que udola. 

És la mona de l’assassí. 
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És escriptor i il·lustrador. Va estudiar literatura i filosofia i es
va graduar a la Facultat d’Arts i Disseny l’any 1996. Els seus
llibres s’han traduït a més de quinze idiomes i ha estat pre-
miat amb diversos guardons, entre els quals el prestigiós
Premi Maria Gripe el 2009. A més, és l’únic autor que ha
aconseguit guanyar el Premi August dues vegades, per
Legenden om Sally Jones (‘La llegenda de Sally Jones’) i per
La mona de l’assassí, el 2008 i el 2014 respectivament. Per
aquest mateix títol va rebre també el Premi del Consell Nòrdic
de Literatura Infantil i Juvenil del 2015.
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