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El sabor de tus heridas

Victoria Álvarez
Ed. Lumen.  411 pàg.
Quan  arriba  Nadal  de  1909  els  integrants  de  la  revista  Dreaming  Spires s’han
dispersat.   La Chloë, la filla de l’Oliver, és segrestada la nit de Nadal i la senyoreta
S*rling  cerca  el  Lionel.  El  nostres  herois  emprenen  l’aventura  que  primer  els
portarà al París d’inicis de segle i després fins la ciutat balneari de Karlovy Vary a
Bohèmia. El viatge els obligarà, també, a creuar les fronteres del temps.

El noi de la casa de la muntanya

John Boyne
Ed. Empúries.  249 pàg.
El Pierrot es queda orfe i deixa la seva casa de París per viure amb la *eta Beatrix,
minyona a casa d'una gent acomodada, al  cim dels Alps bavaresos,  a Alemanya.
Corre l'any 1935 i la Segona Guerra Mundial està a punt d'esclatar. La casa és el
famós Berghof,  residència  de descans  d'Adolf  Hitler.  Ràpidament,  el  Pierrot serà
acollit i tutelat per Hitler, que el llançarà a un món nou cada cop més perillós.

Tierra sin hombres

Inma Chacón
Ed. Planeta.  478 pàg.
La Elisa i la Sabela creixen en un pe*t poble vora El Ferrol, on la seva mare les cria
sola.  El  marit  va  emigrar  a  Amèrica  per  començar  un  negoci.  Es  quedà  el  *et
Manuel,  sord de naixement,  que ajuda a  criar  les  filles  de la  Rosalia.  Quan ella
comença a planejar el casament de la seva filla Elisa amb Eloy, l´únic batxiller del
poble, no té en compte que la germana Sabela s’ha enamorat d’ell.

Material sensible

Neil Gaiman
Ed. Salamandra.  396 pàg.
Col·lecció  de vint-i-cinc relats i  poemes amb un gran potencial fantasiós i  oníric:
històries  de  terror  i  de  fantasmes,  ficció  especula*va  i  contes  de  fades,  faules
perverses i versos sorprenents. Un mostrari de circumstàncies singulars que donen
als protagonistes un ventall d’experiències capaces de revelar-los coneixement de sí
mateixos i emocions que no sospiten tenir. 

Adéu a Berlin

Christopher Iserwood
Ed. Columna   234 pàg.
El narrador ens ofereix una col·lecció d’instantànies d’una ciutat que viu els seus
úl*ms  anys  de  desenfrè,  mentre  sent  acostar-se  la  tempesta  del  Tercer  Reich.
Aquest és un món d’ànimes a la deriva, en què els rics han de llogar les habitacions
dels seus palaus, les pros*tutes es barregen amb les cantants d’òpera i la virtut és
un luxe que ningú no es pot permetre. 

La mujer  del cul�vador de te

Dinah Jefferies
Ed. Alianza.  470 pàg.
Ceilan, 1925. Una jove anglesa arriba en un vaixell per casar-se amb en Laurence,
amo d’una immensa plantació de té. És un home distant i reservat que sempre està
treballant.  La  Gwen decideix  explorar  la plantació i  vagar  per la casa que conté
indicis  d’un  passat  ocult  i  inquietant.  Gwen  queda  embarassada  i  llavors  s’ha
d’enfrontar a una terrible decisió que li ha d’ocultar a en Lawrence. 



Un hijo

Alejandro Palomas
Ed. La Galera.   283 pàg.
El  Guille  és  un  nen  somrient  i  aparentment  feliç  però  està  clar  que amaga  un

misteri. Darrera aquesta careta de tranquil·litat s’amaga un món fràgil i un misteri

per resoldre. El trencaclosques el configuren un pare en crisi, una mare absent, una

professora intrigada i una psicòloga que intenta recomposar el puzle que és al fons

de tot.

A punt d'estrena

Maria Carme Roca

Ed. Columna.  575 pàg.

L’Eulàlia Rovira és una maniquí barcelonina co*tzada i de referència. La seva vida

personal, en canvi, és un enfilall de desencerts. Ha decidit separar-se del marit i

encara que de portes enfora ara sembla que la vida li somrigui, n’ha passat de tots

colors  amb  una  infantesa  malal*ssa,  la  guerra  civil  i  una  família  diQcil  que  es

divideix entre Barcelona i Manresa. 

Argelagues 

Gemma Ruiz 

Ed. Proa.  348 pàg.

La  vida  de  tres  dones  de  diverses  generacions  al  llarg  del  segle  XX,  entre

Castellterçol  i Sabadell,  del Vallès rural  al Vallès urbà. L’esforç per adaptar-se als

efectes de la revolució del tèx*l, el pas de la vida a pagès a la vida als afores d’una

ciutat en procés d’industrialització, i  sobretot els canvis  que es produeixen en la

vida diària familiar. 

La nit contra tu

Ferran Sáez Mateu

Ed. Proa.  394 pàg.

Al setembre del 1982, tres vells advocats reben l’encàrrec de resoldre una herència

important. El receptor de l’herència que viu en un poble de la Catalunya profunda,

es  trasllada  provisionalment a  Barcelona  per  fer-se  càrrec  dels  tràmits.  Allí

comencen a passar coses que primer només semblen estranyes o inusuals,  però

que després mostren la seva naturalesa inequívocament sobrenatural.

Allò que va passar a Cardós

Ramon Solsona

Ed. Proa.  461 pàg.

Un  guàrdia  civil  és  assassinat  a  la  vall  de  Cardós  el  1965.  Les  causes  i  les

conseqüències  del  crim  travessen  un  territori  sacsejat  per  les  obres  d’un  gran

complex  hidroelèctric.  Entre  els  treballadors  hi  ha  conflictes  de  convivència,

prosperitat econòmica, accidents de treball, corrupteles i el rerefons permanent de

la dictadura. Un assassinat ho lliga tot.

La decisió

Kathryn Taylor

Ed. Ediciones B.  412 pàg.

Ben  Sterling  no acaba d’entendre’s  a  ell  mateix:  la seva família,  durant tant  de

temps  perduda,  el  rep  amb  una  gran  amabilitat  i  els  seus  sen*ments  per  la

veterinària  Kate  l’han  agafat  per  sorpresa.  Ara  fins  i  tot  es  planteja  un  futur  a

Anglaterra i desconeix que les intrigues d’una tercera persona el faran reconsiderar

la seva decisió de quedar-se a Daringham Hall.


