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LABUTXACA, 2017. Condition: Nuevo. Què poden tenir en comú la Ruta de la Seda, els túnels d?
Istanbul, Marco Polo, Mongòlia i Terra Santa? Això és el que els protagonistes d?El retorn del Cató,
l?Ottavia Salina i en Farag Boswell, hauran d?investigar posant de nou les seves vides en perill per
resoldre un misteri que arrenca al segle I de la nostra era. Escrita amb rigorositat, amb un ritme
que manté en suspens els lectors pàgina a pàgina i capítol a capítol fi ns al fi nal, El retorn del Cató
és una combinació magistral d'aventura i història amb la qual Matilde Asensi ens torna a atrapar
per no deixar-nos escapar fi ns a l?última paraula. «Per poc que ens armem de valor, fem un pas
enrere i, com a exercici, mirem el món des de punts de vista diferents del nostre, descobrirem i
aprendrem la més important de leslliçons: la incertesa. La veritat us farà lliures, va dir Jesús. Sí,
però la veritat la descriuen els vencedors, per tant, per ser realment lliures només tenim la
incertesa, la desconfiança iel dubte».
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This publication is wonderful. it was actually writtern very completely and beneficial. You may like the way the writer compose this publication.
-- Pr of . Aisha  Mosciski PhD-- Pr of . Aisha  Mosciski PhD

A superior quality publication and the font employed was exciting to read through. It is among the most awesome book i have read. I am e ortlessly could
get a enjoyment of reading a created publication.
-- Ettie K utch-- Ettie K utch
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