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viCToRiA MAgno

Tras la bruma del pasado
TITANIA, 384 PÀGINES

Amor a l'Anglaterra victoriana.
 Després d'un accident, Elizabeth no recorda res del seu passat. Quan set anys després,
Albert veu Elizabeth en una festa, reconeix la
seva dona, a qui creia morta. Encara que li
trenca el cor que ella no el reconegui, intenta
conquistar-la de nou per recuperar la vida al
seu costat. La proximitat despertarà els records d'Elizabeth que a poc a poc, resoldrà el
trencaclosques de la seva vida. | DdG.
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Por amor al arte
LIBROS DE SEDA, 440 PÀGINES

Perseguint el somni de ser artista
 Victòria Darling és una noia rica i guapa
de disset anys que l'únic que desitja és ser
artista, una cosa gairebé impossible per a
una noia al Londres de 1909. Després de posar nua, és expulsada del col·legi francès en
què estudiava. Avergonyits i escandalitzats,
els seus pares intenten casar-la amb Edmund Carrick-Humphrey, un home ric. Però
ella té altres idees. | DdG.
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URA PATERNA DURANT 36 ANYS
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ha els mals sentiments».
Aguilar Camín va saber que necessitava distanciar-se per acoblar una
història completa de la seva família i actuar com un narrador i com si no formés
part d'ella: «hi ha una part enorme
dels pares que no té a veure amb els ﬁlls,
i entendre això em va permetre escriure el llibre», explica. També va comprendre que l'única forma de transmetre
sentiments en el llibre era «renunciar a
tot sentimentalisme», tot i que el primer
impuls a l'escriure era «ser torrencial,
emocional i lingüístic».
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