El mateix Marcus Goldman que
investigava la mort d'una xica en
'La verdad sobre el caso Harry
Quebert' ací rememora la vida dels
seus avis, pares, tios i cosins.

Anne Forestier queda atrapada
enmig d'un atracament a una
joieria en els Campos Elíseos.
Després de rebre una pallissa que
la deixa a la vora de la mort, té la
sort de sobreviure… i la condemna
d'haver vist la cara de l'assaltant.

Continua la història d'Arnau Estanyol, el bastaix
que va ajudar a construir l'església de Santa María,
la catedral del mar. En la Barcelona medieval,
novel.la de lleialtat, venjança, amor i somnis per
complir.

Una història que
atrapa i enganxa.
Que va de menys a
més. Una història
que ens demostra
que en les guerres,
sempre, hi ha
vencedors i vençuts.
Però també que el
temps posa a
cadascun en el seu

Novel·la
d'una
història
d'amor
inesperat
entre el
galerista
francés
Jean-Pierre
Zanardi i la
barcelonina
Paulina
Homs.

lloc. És una història
que ens fa riure,
plorar, sentir, viure.
Que ens mou i ens
commou.
Grècia, segle v a. C. Un oracle vaticina la mort de Sòcrates. Un
nounat és condemnat a morir pel seu propi pare. Una guerra
aferrissada entre Atenes i Esparta dessagna Grècia. Mares que
lluiten pels seus fills, amors impossibles i soldats tractant de
sobreviure s'entrellacen d'una manera fascinant amb els
governants, artistes i pensadors que van convertir Grècia en el
bressol de la nostra civilització.
Finalista Premi Planeta 2016.

A la València dels desnonaments i la corrupció, de la crisi i
les obres faraòniques, hi viuen un director de banc, una
notària tafanera, una mare sola a punt de perdre el pis, una
intèrpret bonica i espavilada, una dona que pateix alzhèimer,
un carter jubilat, un professor d’institut amb depressió, i
Manela, una estudiant de Filosofia que passeja els gossos de
tots ells. Coneixerem tant la seua vida com la dels clients, i
com s’entrecreuen per brodar un somriure en el tapís irònic
de l’actualitat.
Premi Ciutat de València 2015.

A la vora del riu Baztán l'aparició del cadàver d'una adolescent obliga a la
inspectora d'homicidis Amaia Salazar a tornar a la vall en el qual va nàixer i
del que porta tota la seua vida fugint. Açò serà només el principi d'una
història apassionant en la qual els éssers llegendaris del Nord conviuen amb

crims aterridors. Les tres novel·les que conformen la trilogia del Baztán són:

El guardián invisible,
Legado en los huesos ,
Ofrenda a la tormenta.

Una mort inesperada. Un fosc
secret familiar. Esbrinar la veritat en
el cor de la Ribeira Sacra, una terra
llegendària. La inesperada amistat
de tres homes sense cap afinitat
aparent ajuda a Manuel a navegar
entre l'amor per qui va anar el seu
marit i el turment d'haver viscut
d'esquena a la realitat, blindat
després de la quimera del seu món
d'escriptor. Començarà així a
escorcollar la veritat, en un lloc de
fortes creences i arrelades costums
en el qual la lògica mai acaba de
lligar tots els caps.

