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Un  grup  d'amics  es  reuneixen  cinc  anys  després 
d'un tràgic accident en una casa al Cap de Creus.
Durant  la  trobada,  es  diverteixen  i  comparteixen 
confidències,  però  també  afloren  gelosies,  una 
antiga història d'amor i el sentiment constant que 
els  produeix  un  fet  del  passat  encara  sense 
resoldre.
Cap  d'ells  s'imagina  com  acabarà  la  nit.  Una  nit 
que els té reservada una darrera sorpresa.
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See,  Lisa.  L'illa de les dones del mar.  
Barcelona : Univers, 2020       N(SEE)ILL

Aquesta és  la història de  l'amistat de dues 
joves d'orígen molt diferent,  que aviat  van 
ser  arrossegades  pel  curs  inexorable  de  la 
història.  La  seva  amistat  va  ser  testimoni 
del colonialisme  japonès dels anys trenta  i 
quaranta  del  segle  passat,  així  com  de  la 
Segona Guerra Mundial.  
La  Mija  i  la  Youngsook  no  sabien  fins  a 
quin  punt  la  història  posaria  en  perill  una 
amistat  que  estava  destinada  a  superar 
totes les adversitats.

Bezançon,  Rémi. La biblioteca de los libros 
rechazados.   Barcelona : A Contracorriente, 
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En un poble de la Bretanya hi ha una peculiar 

biblioteca  plean de llibres rebutjats per les editorials. 

Una jove editora visita el lloc i hi descobreix una 

novel∙la magistral. El seu autor és algú anomenat Henri 

Pick, un cuiner d'una petita pizzeria ja mort. Segons la 

seva vídua mai no va llegir ni un llibre i l'únic que va 

escriure a la vida va ser la llista de la compra.
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