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MARIE BAUDOUIN-CROIX
Leonia Martin
Una vida difícil
San Pablo, 2022, 247 pàg.

Leonia Martin va ser la menys 
dotada de les germanes de Santa 
Teresina de Lisieux. Una nena difí-
cil, va viure en un ambient familiar 
profundament religiós, per això des 
de la seva adolescència va sentir 
atracció per la vida conventual. 
Deixebla de Teresina, va seguir in-
teriorment el seu Camí d’Infància 
Espiritual.

JOËL DICKER
El cas
Alaska Sanders
La Campana, 2022, 592 pàg.

«Sé què has fet.» Aquest missat-
ge, trobat a la butxaca dels pantalons 
d’Alaska Sanders, el cadàver de la qual 
va aparèixer el 3 d’abril del 1999 a la 
vora del llac Mount Pleasant, és la clau 
de la nova i apassionant investigació 
que, onze anys després de posar entre 
reixes els seus presumptes culpables, 
torna a reunir l’escriptor Marcus Gold-
man i el sergent Perry Gahalowood.

LUIS BOLÍVAR TROYA
Cicatrices del desastre
Ediciones Carena, 2022, 866 pàg.

Reus, juny del 1939. Un capità 
de l’exèrcit nacional és segrestat 
mentre torna al camp de concen-
tració situat al manicomi de Reus. El 
seu cadàver apareix dies després. 
Ernesto Delgado, un antic policia 
de Valladolid, i Carles Gil, un jove 
capità republicà presoner, seran 
els encarregats de realitzar la in-
vestigació.

LAIA AGUILAR
Les altres mares
Columna, 2022, 269 pàg.

L’Emma s’enfronta a la pèrdua 
inesperada del seu fill. La Jhanet 
decideix retrobar la seva mare. La 
Natalka se sent desprotegida sen-
se familiars propers. Laia Aguilar es 
desplega sense concessions en un 
relat enlluernador de tres dones, 
«les altres mares, les no mares, les 
incompreses», que malgrat tot no 
perdran mai l’esperança.

RAIMON PANIKKAR
El Dharma de l’Índia
Fragmenta Editorial, 2022, 
608 pàg.

L’autor parteix del concepte de 
Dharma, que defineix com un orde-
nament intrínsec de la natura de les 
coses. Així, ens ajuda a entendre 
l’hinduisme com una experiència 
humana completa i planteja una 
sèrie de reptes a què s’enfronta 
la contemporaneïtat davant d’una 
societat cada cop més deslligada 
de la tradició.

AUTORS DIVERSOS
Eutanasia y objeción de conciencia
Palabra, 2022, 159 pàg.

La Llei de l’Eutanàsia espanyola 
del 2021 introdueix en el nostre or-
denament jurídic un dret a morir, i 
no simplement la possibilitat de fer-
ho legalment. Entre els problemes 
generats per aquesta llei trobem 
l’objecció de consciència del per-
sonal sanitari. Aquest llibre inten-
ta donar resposta a les principals 
qüestions que planteja aquesta 
regulació.


