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«M’heu demanat que escrigui tot el que sé de l’home anome-
nat Shetland Jack. I això és el que faré. Us explicaré com n’ha 
estat, de dura, la seva vida. I us contaré la terrible veritat que 
envolta la seva violenta mort.

»De tota manera, la història d’en Shetland Jack no es va 
pas acabar quan ell va morir. I ara la seva història ha esdevin-
gut part de la meva. Sobre això també hauré d’escriure, per 
difícil que em resulti. El cert és que voldria poder oblidar gran 
part del que m’ha succeït durant aquest darrer any.

»Trigaré unes quantes setmanes a escriure-ho tot, potser 
un mes sencer. Però vós podreu anar llegint la història de 
mica en mica, a mesura que l’escric. Cada vespre, deixaré els 
fulls que hagi escrit durant aquell dia damunt la tauleta de 
caoba, al costat del piano del saló gran.

»La vostra amiga, Sally Jones.»

La rosa falsa és la seqüela independent de La mona de 
l’assassí, guanyadora del Premi August i el Premi Nòrdic 
de LIJ, així com del Premi Llibreter Infantil i Juvenil 
d’Altres Literatures 2018. 

Noves aventures 
de la Sally Jones i el capità Koskela,

els protagonistes de La mona de l’assassí.
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Jakob Wegel ius          
(Göteburg, Suècia,1966)

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 premi-
at 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. 


