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L’estiu que Anette Grankvist va fer els divuit 
anys, es va prometre que a la vida faria tres 
coses: conduir una moto, comprar una casa i 
cuidar-se de si mateixa sense haver de depen-
dre de ningú. Dinou anys després, continua 
vivint en un  pis de lloguer i no té carnet de con-
duir. Però, gràcies a la seva feina en un super-
mercat, ha aconseguit acomplir un dels seus 
somnis: s’apanya soleta. 

Durant anys n’ha tingut prou amb el ritme del 
dia a dia, totalment dedicada a la seva fi lla, a 
la feina i sortint de tant en tant a fer una copa. 
Però, ara que l’Emma se n’ha anat a estudiar en 
una altra ciutat, l’Annete mai no s’hauria ima-
ginat que tindria tant de temps lliure. Així que 
per omplir-lo s’ha decidit a treure la llista de les 
coses pendents que li agradaria fer. 

En primer lloc, conduir una moto; però també 
altres projectes més difícils: com ara fer les 
paus amb la seva mare o enamorar-se boja-
ment, probablement un projecte impossible. 
Aviat s’adona, però, que tot això de la llibertat, 
de l’aventura i de perseguir els somnis és força 
més complicat del que es pensava.

«El resultat és La vida i altres 
projectes impossibles, una 
història sobre els somnis, 
l’aventura i la llibertat, 
i sobre que difícils que, 
sorprenentment, poden 
arribar a ser aquestes 
coses.» 
Katarina Bivald

«Katarina Bivald, que 
va ser llibretera abans 
que escriptora, sap com 
enganxar el lector. Estigueu 
a punt per a vuit hores de 
lectura sense parar.» 
Femina

«La llibreria dels fi nals feliços 
és un d’aquells llibres 
per als malalts dels llibres, 
els que perdem hores de 
son mentre diem “un capítol 
més…”, els que llegim pel 
carrer… És, en defi nitiva, 
una història d’amor: d’amor 
pels llibres, per la literatura, 
per les persones i la vida.» 
Un món de llibres

Katarina Bivald
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Katarina Bivald (Suècia, 1983) va treba-
llar de llibretera durant molts anys. La lli-
breria dels finals feliços, la seva primera 
novel·la, va tenir molt bona acollida entre 
els lectors i es va publicar en una quin-
zena de llengües. La vida i altres projec-
tes impossibles és la seva segona novel·la.

10135050

9 7 8 8 4 2 9 7 7 4 8 2 5

Il·lustració de la coberta: © Ed Carosia  
Fotografi es de la coberta: © Hedda Gjerpen /GettyImages, 
Wavebreak Media Ltd./Corbis
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