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Clara Sánchez va néixer a Guadalajara, 
la seva infància la va passar a València i va 
acabar establint-se a Madrid. Va estudiar 
Filologia Hispànica i durant molts anys va 
ensenyar a la universitat. Ha col·laborat 
regularment en televisió i en premsa escrita. 
El 1989 va publicar la novel·la Piedras 
preciosas, a la qual van seguir No es distinta la 
noche (1990), El palacio varado (1993), Desde 
el mirador (1996), El misterio de todos los días 
(1999), Últimas noticias del paraíso (premi 
Alfaguara de novel·la 2000), Un millón de 
luces (2004), Presentimientos (2008), Lo que 
esconde tu nombre (premi Nadal de novel·la 
2010), Entra en mi vida (2012) i El cielo ha 
vuelto (premi Planeta 2013). També ha rebut 
a Itàlia el premi Roma i el premi Baccante. La 
seva obra, traduïda a més de vint idiomes, l’ha 
convertit en una de les autores espanyoles 
més reconegudes, amb vendes que superen 
el milió i mig d’exemplars. Quan arriba la llum 
és la seva primera obra traduïda al català.

Fotografi a de l’autora: © Josep M. de Llobet
Fotografi a de la coberta: © Andrea Hübner
Disseny de la coberta: Planeta Art & Disseny

CLARA SÁNCHEZ

QUAN ARRIBA LA LLUM

C
L

A
R

A
 S

Á
N

C
H

E
Z

  
  

Q
U

A
N

 A
R

R
IB

A
 L

A
 L

LU
M

152 mm

23
0 

m
m

 Si voleu més informació 
us podeu adreçar a:
Columna Edicions
Diagonal, 662-664
08034 Barcelona
www.columnaedicions.cat 9 788466 421225

10163643  columnaedicions.cat
 ColumnaEdicions
 @columnaedicions
 @columnaedicions

En l’últim any i mig, la vida de la Sandra s’ha capgirat. 
Després d’escapar-se de les enganyoses xarxes d’un 
grup de gent gran gens innocent, instal·lat al tranquil 
poble de Dianium, es trasllada a Madrid al costat del 
seu fi ll nounat, el Janín. Allunyada del passat, la seva 
nova vida sembla feliçment encaminada, però un dia, 
quan recull el Janín a la guarderia, troba una nota 
anònima a la seva motxilla: «ON ÉS EL TEU AMIC 
JULIÁN? TORNARÀS A TENIR NOTÍCIES NOSTRES». 
Després de molt temps sense saber res d’ell, la Sandra 
haurà de localitzar-lo i alertar-lo: algú li segueix la pista 
i no es detindrà fi ns que el trobi.

Mentrestant, el Julián passa els seus dies a la residència 
Tres Olivos. Des que la Sandra i ell van descobrir el 
parador de diversos membres de la Germandat, 
ell ha seguit obstinat a treure a la llum la cara oculta 
d’antics nazis instal·lats a la costa valenciana. 

Ara alguns, ja octogenaris, comparteixen residència 
amb el vell Julián, que haurà de conviure amb ells en el 
més estricte anonimat per no ser descobert.

Quan arriba la llum ens endinsa en una història d’amor 
i de coratge, de memòria i de culpa, d’esperança i de 
fortalesa. Un relat captivador sobre la venjança, els 
límits del mal i la força que s’amaga, gairebé invisible, 
al costat més fosc de l’ésser humà.



 

 
 

 

    

      



 

     

    

   
       

   
      

     

 

  

   

     

   



           
             

           
         

             

      





 

    
     
    
      
     
    

  
 

      





          
      
        

            
         
       

         
             
           
         
          
           
         
            
          
         
         
            
          
        

      



   

         
           
           
        
          
         
            
       

         
            
           
          
        
          
          
            
           
         
           
         
           
            
            
          
          
           
         
          
         
       
           
         
         

      



     



           
         
          
         
         
 

          
          
            
         
           
    

       
           
          
          
       
        
        
         
          
           
         
         
           
             
 

         
          
          
           
         

      



   

          
           
           
          
           
           
   

         
           
         
          
        

          
             
          
           
          
           
           
        
       
             
           
          
            
         
          
          
          
         
          
   

          
          

      



     

        
         
           
           
          
             
          
      

          
        
      
         
       
         
      
            
         
           
          
      

         
          
         
        
        
          
           
           
             
          
           
        
          
          

      



   

          
           
         
  

         
            
         
           
           
            
         
         
            
          
  

          
          
        
           
          
           
       
        
         
   



           
         

           
          
         

      



     

           
          
         
           
           
           


        
           
           
           
         
            
           
         
  

         
           
          
            
         
           
         
          
          
         
         
          
            
             
          
             
           
           

      



   

            
        
              
          
          
        
          
          
        
           
          
     

          
         
          
       
           
  



        
            
       
          
          
       
         
          
         
           
         
         

      



     

          
          
           
            
         
       
           
           
          
          
           
            
  

          
           
         
          
           
           
   



           
             
         
           
           
           
        
         
         
          

      



   

         
           
          
         
         
       
        
 

         
        
            
           
         
          
           
            
            
        
         
          
           
             
         
         
          

          
           
           
         
            
          
        
         
         

      



     

          
        
          
             
    

          
           
           
            
         
           
           
           
         
           
        
           
            
          
 

      




