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Després  de  descobrir  la  traició  del  marit, 
perpetrada  durant  anys  de  mentides  i  farses, 
Isabel Osmond viatja a Londres per visitar el seu 
estimat  cosí  Ralph,  que  és  al  llit  de  mort. 
Després  d'una  existència  ombrívola  i  silenciosa 
amb el marit  a Roma,  aquest  viatge despertarà 
l'ànsia de llibertat i independència de la Isabel, a 
mesura  que  es  retrobi  amb  vells  pretendents  i 
amics que li recordaran un temps més feliç. 

Març 2019

Rovira,  Roser.  Regal de vida .   [Barcelona]  : 
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La Paula és una dona madura que ho ha 
aconseguit  tot  a  la  vida  :  un  home  que 
l'estima,  una  bona  feina,  una  casa  amb 
jardí. Ho  té  tot. En  Fabià és un noiet que 
acaba  de  començar  a  viure.  No  té  res.  I 
quan  aquests  dos  mons  es  troben,  els 
convencionalisme s'enfonsen i la passió es 
desferma. Fins quan?
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