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Frédéric LENOIR 
El Oráculo de la Luna 

 
La història d’un jove 
camperol italià que per 
aconseguir l’amor de la filla 
del Dux de Venècia emprèn  
un llarg camí 
d’aprenentatge al costat del 
més gran Mestre 
d’astrologia, filosofia i 
religió del seu temps.  
 

Francesc MIRALLES 
Tant de bo fossis aquí 

 
En Daniel, en ple naufragi 
personal, escolta el disc que 
li ha regalat una amiga de 
la universitat, i  les lletres 
de les cançons coincideixen 
de manera sorprenent amb 
la seva pròpia biografia. 
Decideix viatjar a París per 
conèixer la cantant. 
 

Mary Higgins CLARK 
¿Dónde te escondes? 

 
Fa deu anys que el jove 
Charles Mack MacKenzie va 
desaparèixer sense deixar 
rastre pocs dies abans de la 
seva graduació a la 
Universitat de Columbia. 
Ningú no sap per què va 
marxar ni a què es dedica. 
Ara, Carolyn, gairebé una 
nena quan el seu germà 
Mack va fugir, ha decidit 
localitzar-lo sigui com sigui. 

Lluís-Anton BAULENAS 
El Nas de Mussolini 

 
Berta Panatis, jove militant 
comunista, rep l'ordre de 
matar al dictador Primo de 
Rivera. Mentre espera 
instruccions, passen els 
mesos -i els anys-, l'ordre 
no arriba i s'acaben els 
diners.  
Premi Sant Jordi 2008 
 

Christina JACQ 
Tutankamón 

 
Mark Wilder, advocat 
americà, rep una carta 
anònima i decideix viatjar a 
Egipte. En el cor del barri 
cristià es reuneix amb un 
vell religiós, descendent 
dels grans sacerdots 
d’Amon, que li revelarà 
l’existència del tresor 
amagat de Tutankamon. 
 

Kate MORTON 
La Casa Riverton 

1924. En mig d'una gran 
festa de societat un jove 
poeta anglès apareix mort a 
la vora del llac. Dues 
germanes i una minyona 
presencien els fets. 
Vuitanta-cinc anys més 
tard, la minyona rememora 
aquells esdeveniments i la 
seva vida a Riverton. 

 

Barbara WOOD 
La Mujer de los mil 

secretos 
L’apassionant viatge 
d’una jove a la recerca 
dels seus orígens per 
teres maies i asteques. 
Tonina no és acceptada 
pels seus i emprèn un 
viatge que la conduirà 
fins  l’última gran capital 
maia, Mayapán.  
 
 

Teresa ROIG  
Pa amb xocolata 

 
Un aviador italià s'estavella 
prop d’Agramunt i perd la 
consciència. El troba un nen 
que l'ajuda a recuperar la 
memòria. A través de les 
seves converses descobrim 
el passat tèrbol de l'aviador, 
les revenges, les pors i les 
lluites entre els diferents 
habitants del poble. 

Mary ANN SHAFFER 
La Societat literària i de 

pastís ... 
L'escriptora i columnista 
Juliet Ashton cerca un tema 
per a la seva novel·la. Per 
mitjà de la carta d'un 
habitant de l'illa de 
Guernsey, entra en contacte 
amb els membres d'una 
curiosa societat literària 
nascuda durant l'ocupació 
nazi, i decideix desplaçar-se 
a l'illa. 
 

Victor ALEXANDRE 
Set dones i un home sol 

 
Tot comença amb un 
accident on Ricard, creuant 
un pas zebra, és envestit, 
per un cotxe. Set dones 
importants en la seva vida, 
monologuen entorn del cos 
en coma del Ricard.  
 
Premi Mercè Rodoreda 2008 


