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Quan  un  home  comença  a  seguirne  un  altre 
per pura diversió, algú anònim sense cap interès 
aparent,  no  pot  arribar  a  pensar  que  el  seu 
avorrit  seguiment  l'acabarà  portant  a  ser  ell  el 
perseguit, en un joc macabre de miralls.
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Adébáyò,  Ayòbámi.  Queda't amb mi.  
Barcelona : Angle, 2018       N(ADE)QUE

Yejide  i  Akin  són  un  jove  matrimoni  a  la 
Nigèria dels anys vuitanta. En una  societat 
poligàmica,  ells,  sabentse  enamorats, 
decideixen  ser  una  parella  monògama. 
Però  els  problemes  comencen  quan  no 
arriben  els  fills,  fet  que  socialment  es 
considera una  catàstrofe. 
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