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La novel·la. 

 El Crepuscle (Twilight) és una novel·la de fantasia i romanç per a joves. Fou 

escrita per l'autora Stephenie Meyer i publicada al 2005. És la primera part d'una sèrie 

de quatre llibres: Crepuscle, Lluna Nova, Eclipsi, i A Trenc d'Alba. "Midnight sun" és 

un projecte a banda sense finalitzar que explica la mateixa història que ja coneixem però 

des del punt de vista d'Edward. 

Introducció

 La novel·la gira entorn d’una jove de disset anys que decideix anar a viure amb 

el seu pare a Forks, un poblet de l’estat de Washington, després que la seva mare es 

cassés amb Phil (un jugador de beisbol). Isabella Swan és una noia tímida i força 

maldestre. Durant la seva estada a l’institut s'adona de cinc joves aïllats i increïblement 

atractius amb una bellesa sobrenatural. Un d'ells és Edward Cullen, un jove amb un 

passat i una vida desconeguts per tothom. 

Argument

 Després que la seva mare es cassés amb un jugador de bèisbol, Isabella Swan va 

decidir tornar a viure a Forks, Washington, amb el seu pare. Forks és un poblet de la 

península d'Olympic on sempre el cel està tapat i plou més que a qualsevol altre lloc 

dels Estats Units d'Amèrica. La primera vegada que Bella va veure Edward i els seus 

germans vampirs va ser a la cafeteria de l'institut. Seien junts, no parlaven amb ningú i 

desviaven la mirada de qualsevol objecte que estigués a la vista. 

 Bella va haver de seure amb Edward a la classe de Biologia, però al principi no 

semblava mostrar cap interès per la noia. Un dia, Edward va començar a parlar-li i des 

d'aquell moment va caure en la seva "màgia". Però semblava que el noi només parlava a 

la noia quan li venia de gust, doncs quan la va salvar de ser atropellada pel Sentra de 

Mike, Edward va deixar de parlar-li durant un mes. 

 A partir d'aquest moment Edward i Bella s'enamoren i comencen a viure junts 

quantitats d'històries d'amor, però sempre amb el perill de la mort per davant. 
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L’autora 

 

 Née Morgan, més coneguda com Stephenie Meyer, va néixer el 24 de 

desembre de 1973. És una autora americana coneguda, principalment, per la saga de 

llibres sobre la romàntica història d'amor i vampirs, Crepuscle, dedicada, especialment, 

a un públic més aviat adolescent. Aquestes novel·les han venut al voltant de 40 milions 

de còpies per tot el món, amb traducció a 37 llengües. El 21 de Novembre de l'any 

passat, va estrenar-se la pel·lícula basada en el llibre, amb el mateix nom. Aquesta 

autora també ha escrit la novel·la de ciència-ficció per a adults "The Host". Gràcies a la 

saga de Crepuscle, ha estat la autora que més llibres ha venut durant el 2008, amb més 

22 milions de llibres venuts aquest últim any. Crepuscle ha estat el llibre més venut del 

2008. 

Vida personal

 Stephenie Meyer va néixer a Hartford. Va créixer a Phoenix, Arizona, amb cinc 

germans: Seth, Emily, Jacob, Paul, and Heidi. Va estudiar a l'institut "Chaparral High 

School" a Scottsdale, Arizona, i a l'universitat de "Brigham Young University" a Provo, 

Utah. Stephenie Meyer, membre de l'església "Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints", va conèixer al seu marit Christian quan vivia a Arizona, i va casar-se amb ell 

l'any 1994. Van tenir tres fills: Gabe, Seth, and Eli. 

Crepuscle, la sèrie de llibres

 Meyer diu que la idea pel llibre de Crepuscle prové d'un somni que va tenir el 2 

Juny del 2003. El somni era sobre una noia humana i un vampir que estava enamorat 

d’ella però assedegat de la seva sang. Basant-se en el seu somni, Meyer va escriure el 

capítol 13 del seu llibre. Tot i la seva poca experiència escrivint, en només 3 mesos va 

transcriure el seu somni en una novel·la completa. Després d'escriure i editar la novel·la, 
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va signar un contracte de tres llibres amb "Little, Brown and Company" per 750.000 

dòlars. El llibre va ser publicat l'any 2005. 

Novel·les següents

 Després de l'èxit de Crepuscle (2005), Meyer va continuar la història amb tres 

llibres més: Lluna Nova (2006), Eclipse (2007) i A trenc d'alba (2008). La saga de 

llibres ha venut al voltant de 25 milions de copies en 37 països per tot el món. L'any 

2008, els quatre llibres van arribar a ser best-sellers fent de Meyer, la primera autora 

que aconsegueix aquest repte sent la autora amb més llibres venuts de l'any. Meyer ja va 

dir que A trenc d'alba seria la última novel·la explicada des de el punt de vista de Bella 

Swan. "Midnight Sun", serà una novel·la complementària de la resta, però explicada des 

de el punt de vista d'Edward Cullen. Meyer esperava publicar el nou llibres poc després 

de A trenc d'alba, però un problema amb el borrador ha fet posposar la publicació 

d'aquest nou llibre indefinidament, tot i que n'ha penjat alguns capítols a la web. 
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Més informació... 
 La novel·la que hem escollit per aquesta sessió del nostre club i la adaptació 

cinematogràfica, més la continuació de la saga amb tres novel·les més, han convertit 

Crepuscle i la seva autora en un èxit de masses.  

 

 Podeu consultar aquestes diferents pàgines per tenir més informació i navegar 

per l’univers Meyer - Crepuscle: 

  

http://crepusculo-es.com

http://stepheniemeyer.com/
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