
La filòsofa Simone Weil va escriure 
febrosament, en sentit literal, en els 
darrers mesos de la seva vida per, 
quan acabés la guerra, poder iniciar 
una nova França lliure. Aquest és el 
text que va preparar. Es tracta d’un 
contracte social, una carta magna, 
una constitució rara avis, que reflexi-
ona sobre una nova civilització. És un 
text viu que proposa un futur alhora 
utòpic i al·lucinant.
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Amb una sensació creixent d’hor-
ror, en Daniel descobrirà que, sota 
l’aparença d’una vida plàcida de ju-
bilats, la relació entre els seus pares 
és d’una tensió inimaginable. Davant 
la seva sorpresa, sorgeixen del passat 
secrets familiars i un retrat esfereïdor 
dels seus éssers més estimats, que el 
forcen a desxifrar la veritat i l’em-
placen a la difícil decisió de prendre 
partit per un d’ells. 

La Mila, una jove militant de la 
Resistència francesa, és deportada 
al camp de concentració de Ravens-
brück, després de ser detinguda en 
una acció clandestina. Gràcies a la 
solidaritat de les seves companyes, 
la protagonista descobrirà el Kin-
derzimmer, un barracó destinat als 
nounats. Sortosament, una llum 
d’esperança s’obrirà per a ella i per 
al nen que porta en el seu si. 

L’Abby Whitshank sempre comen-
ça a explicar de la mateixa manera la 
història de com va enamorar-se del 
seu marit, Red Whitshank, un dia 
que bufava una brisa suau, el 1959. 
La família seu al porxo i escolta com 
l’Abby repeteix un cop més la histò-
ria que han sentit tantes vegades. 
Aquesta novel·la ens ofereix un retrat 
entranyable, delicat i agredolç de la 
família Whitshanks.
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Gemma Ros, biòloga especialista 
en nutrició infantil, ens explica el 
seu mètode per aconseguir que els 
infants millorin en els seus hàbits 
alimentaris i mengin verdura, peix, 
fruita... En aquest volum ajuda els 
lectors a planificar els menús, a fer 
la llista d’anar a comprar i suggereix 
receptes divertides, ràpides i salu-
dables (piruleta d’espinacs, gelat de 
plàtan, etc.)
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