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Follet, Ken. Un món sense fi. Barcelona: Rosa Vents, 2017.
La catedral i el priorat de Kingsbridge tornen a ocupar el centre d'una història en la qual
s'entrecreuen l'amor i l'odi, l'orgull i la cobdícia. K. Follett ens endinsa en un món en què
els defensors a ultrança dels vells costums lluiten amb totes les seves forces contra les
ments més progressistes. En aquest ambient, la intriga i la tensió arriben a límits extrems
amb l'afegit, del teló de fons, de l'epidèmia de pesta que va assolar Europa i va matar la
meitat de la seva població.

Esponellà, Nuria. Gran Cafè. Barcelona: labutxaca, 2018.
El Gran cafè de Ceret és el símbol de l’atractiu que aquesta vila va exercir en una munió
d’artistes i intel·lectuals a principi de segle XX, nucli on es troben els personatges
d’aquesta novel·la: l’Albert, un metge jueu, la Martina, una noia abocada a exercir
d’infermera i la Montse, una jove que ha de fer front a una aterridora malaltia.

Higgins Clark, Mary. Llegat mortal. Barcelona: Edicions 62, 2017.
La periodista Delaney Wright està a punt de fer el salt a la fama quan li encarreguen
cobrir el judici d’una dona acusada d’assassinar el seu ric marit,
un conegut metge malalt d’Alzheimer. La Delaney hauria d’estar més que satisfeta, però
el desig de localitzar la seva mare de naixement la mortifi ca per dins. Quan uns amics
s’ofereixen a ajudar-la a investigar el misteri que envolta el seus orígens, descobreixen
un secret que no es veuen amb cor de desvelar.
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Leon, Donna. La temptació del perdó. Barcelona: Edicions 62, 2017.
El comissari Brunetti investiga una trama sobre les corrupteles dels metges i
farmacèutics, que abusen de les persones grans o malaltes, i sobre el dilema moral de la
desobediència a les lleis davant de casos humanament comprensibles.

Molins, Victòria. Els secrets de la badia. Barcelona: Edicions 62, 2019.
A la Míriam, una jove metgessa barcelonina de 24 anys, li canvia la vida quan decideix
anar-se'n uns mesos a un hospital d'Angola. Un país on la dicotomia entre la pobresa de
la majoria dels habitants del país i la riquesa dels qui viuen de la corrupció́ i els diamants
li plantejarà̀ dubtes incomodes i situacions complexes: amor per la professió́ , pels malalts
i pels dos homes de la seva vida.

Pastor Pedron, Marc. L’any de la plaga. Barcelona: Amsterdam, 2017.
Víctor Negro és un treballador social que coordina l’atenció a gent gran sense recursos.
No fa tant que l’ha deixat la parella i encara no ho ha acabat de pair, però, aquest mes
d’agost, que s’ha de quedar a Barcelona, un seguit d’esdeveniments insòlits faran que
comenci a desviar l’atenció dels drames personals. Sobtadament els avis de qui té cura
comencen a comportar-se de manera estranya i molts d’ells intenten suïcidar-se. Ningú
no s’explica aquest canvi de comportament tan dràstic i de conseqüències tan
dramàtiques.
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