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Vae Victus
Albert Sánchez Piñol

Editorial: La Campana
Pàgines: 528
Idioma: català

VAE VICTUS narra quatre noves aventures de l’enginyer Martí Zuviría. El llibre comença el 12 de setembre de
1714, l’endemà de la caiguda de Barcelona i poc abans que Zuviría fugi a l’Amèrica del Nord, on ajudarà els indis
yames en la guerra contra els colons anglesos. Després de l’aventura americana tornarem a Catalunya, però
també anirem a Londres, Alemanya i fins i tot Nova Zelanda. Hi retrobarem personatges històrics que ja vam
conèixer a VICTUS, com l’ambigu duc de Berwick, el seu acèrrim enemic Verboom o l’admirat general Villarroel,
alhora que en descobrirem de nous, com el famós guerriller antiborbònic Pere Joan Barceló, àlies Carrasclet, o
l’explorador anglès James Cook. Sánchez Piñol confirma amb VAE VICTUS el seu pols narratiu, un equilibri
prodigiós entre el rigor històric i la imaginació més desbordant i un sentit de l’humor que converteixen la seva
prosa en una de les més modernes i alhora populars del nostre temps.

L’amant japonès
Isabel Allende

Editorial: Rosa dels Vents
Pàgines: 352
Idioma: català

La història d'amor entre la jove Alma Belasco i el jardiner japonès Itximei condueix al lector per un trajecte a
través de diversos escenaris que van des de la Polònia de la Segona Guerra Mundial fins al San Francisco dels
nostres dies.

«Als vint-i-dos anys, sospitant que tenien el temps comptat, l'Itximei i l'Alma es van ennuegar d'amor perquè
volien consumir-lo tot sencer, però com més s'entestaven a esgotar-lo, més imprudent era el desig, i qui digui que
tard o d'hora tots els focs acaben apagant-se s'equivoca, hi ha passions que són incendis fins que el destí les ofega
d'una bufada, i tot i així queden brases enceses a punt de cremar tan aviat com se'ls torna a donar oxigen.»

La vida dels elfs
Muriel Barbery

Editorial: Edicions 62
Pàgines: 320
Idioma: català

La història de la Maria i la Clara, que van conèixer els elfs.
Una reivindicació de la imaginació, de la ficció i del poder de les històries. Què tenen en comú la petita Maria, que
viu en un remot poblet de la Borgonya, i l'adolescent Clara, que a la mateixa època s'instal·la a Roma per
perfeccionar el seu talent per a la música? Aparentment res. En realitat, però, les uneix un lligam secret: cada una,
per diferents mitjans, està en contacte amb el món dels elfs. El dia que una greu amenaça pesa sobre l'espècie
humana, les dues noies inicien una llarga batalla per frustrar els plans d'un elf esgarriat.

Sang o amor
Donna Leon

Editorial: Labutxaca
Pàgines: 314
Idioma: català
La cantant d’òpera Flavia Petrelli interpreta Tosca a l’emblemàtic teatre La Fenice de Venècia. L’èxit rotund ha
despertat l’admiració dels fans i les flors inunden el camerino de la soprano. Tot indica, però, que un d’ells ha
traspassat la línia que separa un seguidor inofensiu d’un fanàtic obsessionat. A banda d’un excèntric regal
realment car, sembla que segueix de ben a prop tots els moviments de la cantant per la ciutat. I el que és pitjor:

tot fa pensar que és ell qui està al darrera d’una sèrie d’atacs patits per amics i persones de l‘entorn de la diva.
Només és qüestió de temps que el comissari Guido Brunetti, vell amic de la infantesa que ja ha ajudat a la
soprano en altres ocasions, posi a tot l’equip al seu servei.

Els aliats de la nit
Premi Planeta 2015
Roser Caminals

Editorial: Planeta
Pàgines: 480
Idioma: castellà

L’Alicia Giménez Bartlet ens ofereix una gran novel·la que no deixarà indiferent a ningú. Ningú pot imaginar fins a
quin punt els temps convulsos són capaços de convertir-nos amb qui ni tan sols imaginem que podríem arribar a
ser.
Hombres desnudos és una novel·la sobre el present que estem vivint, on homes d’uns trenta anys perden la feina i
poden acabar fent estriptis en un club, i on cada vegada més dones prevalen la seva carrera professional sobre
qualsevol compromís sentimental o familiar. En aquesta història, aquests homes i aquestes dones entren en
contacte i en coalisió, i ho faran amb unes conseqüències imprevisibles. Sexe, amistat, innocència i maldat en una
combinació tan aromàtica com inquietant.

Escarabats
Jo Nesbo

Editorial: Edicions Proa S.A.
Pàgines: 460
Idioma: català
Segona entrega del detectiu noruec Harry Hole en què s'endinsa en les profunditats del poder més brut i
depravat.
Quan troben l'ambaixador noruec mort en un bordell de Bangkok, l'inspector Harry Hole és enviat des d'Oslo per

ajudar en la investigació del cas. Després d'haver resolt un cas d'assassinats en sèrie a Austràlia, el seu nom
comença a ser conegut, però un cop arriba a Tailàndia, Harry descobreix que aquest cas és molt més que un
assassinat atzarós. Hi ha alguna cosa més, alguna cosa que s'amaga darrere les cortines, com els milers
d'escarabats que corren pels terres de la ciutat, i surten quan menys els esperes. Per cada escarabat que es veu a
l'habitació de l'hotel, n’hi ha centenars darrere les parets. Envoltat pel soroll del trànsit, les prostitutes, la brutícia,
els expatriats, els fumadors d'opi i els pedòfils, Harry es passeja pels carrers de Bangkok tractant de reconstruir la
història de la mort de l'ambaixador. Però de sobte sembla que ningú no vulgui que en Harry segueixi estirant el fil
de les activitats dels diplomàtics noruecs establerts a Bangkok. Sembla que el govern noruec està més interessat a
evitar un escàndol que no pas a resoldre els crims perpetrats.

Els quaderns dels elements clàssicsAdolescentes
Xavier Roca Rada

Editorial: Neurosi
Pàgines: 219
Idioma: castellà
Dos nois i dues noies d'edats diferents, de cultures diferents, de diferents llocs del món i que no es coneixen entre
ells, reben una misteriosa carta que els cita a l'Ayers Rock (Austràlia) per unir-los i afrontar junts una gran missió
per la supervivència de la humanitat.
Cadascun d'ells desenvolupa una certa relació misteriosa amb un dels elements clàssics (foc, aigua, aire i terra) i a
la vegada amb un sentiment (felicitat, amistat, confiança i amor) utilitzat en situacions de la vida actual.
La qüestió és que en la unió dels elements clàssics i dels sentiments han de vèncer el que ningú pot: els fenòmens
naturals. En sortiran victoriosos? Sobreviuran tots? Evitaran l'extinció humana per sempre o només
temporalment?
En la novel·la es tracten situacions de la vida actual i com poder superar-les. Algun exemples són: el matrimoni
forçat, l'anorèxia, la pèrdua de familiars, maltractament, racisme, competició professional...

Amaranta
Premio Jaén de Narrativa Juvenil 2014
Eva Bach

Editorial: Plataforma
Pàgines: 194
Idioma: castellà
L’Amaranta és l’única filla dels directors de Bancomundo, que tracten d’educar-la perquè segueixi els seus passos.
Tot i així, ella és un esperit lliure: desitja tenir una vida normal i ser actriu de teatre...
Quan l’Amaranta fa els divuit anys, la seva mare li organitza una gran festa, a la qual està convidada l’alta societat
del país. L’Amaranta se sent molt sola entre tant luxe- Està més interessada amb l’Isma, un misteriós i guapíssim
cambrer, que amb en Sergi, el noi amb el qual els seus pares esperen que surti. A més a més, el seu avi, el
fundador de Bancomundo, li revela que li ha organitzat la resta de la seva vida...
L’Amaranta seguirà el camí que li han traçat, o aconseguirà obrir-se pas i descobrir el seu destí?

El viaje de Luis
José Manuel Gil

Editorial: Anaya Multimedia
Pàgines: 336
Idioma: castellà

Quan parlem de viatges, d’immediat pensem en llocs remots, en paisatges per descobrir, en emocions intenses
potser. Però la crònica d’un viatge pot ser també el testimoni d’una complexa experiència personal. Així és el
viatge d’en Luis; des del seu accident, que va estar a punt de costar-li la vida, fins la seva miraculosa recuperació i
integració a la vida quotidiana.
Tot i així, el viatge d’aquest nen de 12 anys pot ser també el viatge de qualsevol. És la constatació de la vida
recuperada; una commovedora història explicada per inspirar, ajudar i donar força als qui afronten una situació
extrema. Una guia de primera mà; escrita per un pare enèrgic amb totes les seves emocions, però també la seva
útil racionalitat, que van motivar aquest miracle explicat per la ciència.

Les teràpies i coneixements científics aquí descrits també serviran als qui procuren conservar el seu cervell en bon
estat, i desitgen enrederir l’envelliment intel·lectual, disminuint la probabilitat de patir malalties com l’Alzheimer,
ictus o altres malalties.
Aquest llibre és una defensa apassionada de coratge. Si a una sola persona, li aportés l’impuls, la confiança i la
força necessaris per seguir endavant, llavor, haurà valgut la pena.

El remei mortal
James Dashner

Editorial: Fanbooks
Pàgines: 400
Idioma: català
Les mentides s'han acabat.
En Thomas sap que no es pot fiar d’en Cruel. Li va robar els records i el va tancar dins del Laberint. El va deixar al
caire de la mort tot abandonant-lo en el paisatge salvatge de les Brases. I li va prendre els clarians, els seus únics
amics. Ara, en Cruel diu que les mentides s'han acabat. Que han aconseguit tota la informació que necessitaven
gràcies a les Proves i que deixaran que els clarians els ajudin amb una última missió: trobar el remei per a
l'Erupció. El que en Cruel no sap, però, és que en Thomas ha pogut recuperar molts més records dels que es pensa
i que en té prou per saber que no es pot fiar gens del que en Cruel li diu.

Diari d’una penjada
Una estrella poc glamurosa
Rachel Renée Russell

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 336
Idioma: català

Fa dies que tothom em pregunta per mi i per en Brandon, i ara, PER FI, puc escriure-ho tot sobre el que va passar o no!- amb el nostre primer petó! Però KFT! Us haig de confessar que vaig UN PÈL estressada! Un equip de
televisió ens segueix a mi, els meus amics i la meva família a tot arreu on anem perquè sóc la protagonista d'un

programa de tele! A més, m'he de preparar per a una gravació i faig classes de ball i... no oblideu la Brianna, la
meva germaneta estimada (aarg!). Espero sortir-me'n... però sobretot que tot aquest enrenou no ens porti
problemes a en Brandon i a mi...

L’amic de Salvador Dalí
Miquel Arguimbau

Editorial: Barcanova
Pàgines: 160
Idioma: català
1916. En Salvador Dalí és un adolescent capaç de passejar per la Rambla de Figueres disfressat de Rei Mag. Fa dos
anys que ha esclatat la Primera Guerra Mundial. A Barcelona, en Marc Birkigt, enginyer de la Hispano Suïssa, ha
de fugir de la ciutat ja que la seva vida està en perill. Els plànols d'un motor d'avió destinat a les forces que lluiten
contra l'Imperi alemany en són el motiu. L' enginyer viatja fins a Figueres acompanyat per un mecànic i en Jordi, el
fill d'aquest. En Jordi coneix en Salvador Dalí i queda bocabadat amb les fantasies, la imaginació i la personalitat
del que esdevindrà un artista universal. Mentre en Salvador i en Jordi viuen aventures que provoquen la
desesperació del pare del geni, un espia alemany controla els moviments d'en Marc Birkigt, disposat, fins i tot, a
matar per endur-se els plànols.

El secret de l’autoestima
Una nova teoria de la seguretat personal
Antoni Bolinches

Editorial: Cossetania
Pàgines: 191
Idioma: català
En un moment de plena maduresa i prestigi professional, el creador de la Teràpia Vital presenta la Teoria de la
Seguretat Personal, que serveix de fonament al seu mètode terapèutic. La principal idea-força que defensa el
llibre és que, en la vida, «els bons moments són per gaudir i els dolents, per aprendre». Partint d'aquesta
premissa, Antoni Bolinches, per al qual l'autoestima no és més que la primera font de la seguretat, utilitza tota la

seva experiència clínica i capacitat pedagògica per crear un programa d'autoajuda que, a través de l'autoanàlisi,
l'autocrítica i el desenvolupament de les facultats psicològiques, proporciona al lector eines per poder
incrementar

la

seva

seguretat

fins

a

un

punt

que

li

permeti

sentir-se

realitzat

i

feliç.

Sants tradicionals catalans
Joan Arimany i Juventeny

Editorial: Farell Editors
Idioma: català
Les santes i els sants, més enllà de la seva significació religiosa, estan estretament associats a la cultura popular.
Han esdevingut símbols d’identitat de la comunitat que els envolta. Sovint, la presència física de les seves
relíquies ha generat tota mena de narracions llegendàries, costums i tradicions així com un conjunt de
manifestacions festives. Sants tradicionals catalans és el complement del Diccionari de sants històrics catalans.
Recull la tradició d’aquests sants i santes que han estat vinculats amb Catalunya des de la religiositat popular. S’hi
contemplen els seus trets biogràfics, els atributs característics i se’ls relaciona amb el patrimoni historicoartístic.

La vida és més dolça sense sucre
Sandra Ribalta

Editorial: Angle
Pàgines: 176
Idioma: català
Avui en dia, el sucre és un producte omnipresent a la nostra dieta. Camuflat sota diversos noms, està present en
molts més aliments dels que ens pensem. A banda de dolços, pastissos i brioixeria, trobem sucres en la majoria
dels aliments processats: begudes, productes lactis, cereals, salses... I sorprenentment també en els medicaments
i el tabac! S'ha comprovat científicament que el sucre refinat és molt addictiu i té un paper important en una
llarga llista de malalties, des de l'obesitat i la diabetis, a la depressió, la migranya o l'ansietat. I és que el sucre no
aporta nutrients, sinó tot el contrari, és un lladre de vitamines i minerals. Sandra Ribalta posa sobre la taula totes
aquestes qüestions i ens fa prendre consciència de la importància de prescindir d'aquest producte que perjudica

la nostra salut. Fes fora el sucre de la teva dieta i podràs comprovar com millora la teva salut, com canvia el teu
estat d'ànim, com regules millor la gana i com pots controlar la bàscula.

100 insults imprescindibles
Pau Vidal

Editorial: Cossetania
Pàgines: 208
Idioma: català
Ara que s’acosten temps moguts, convé recordar que un dels camps de batalla tradicionals de l’home modern és
el dialèctic. Prou de “gilipollas” i de “qué cabrons”, prou d’escometre l’enemic amb les seves armes; hem de
disparar les nostres pròpies bales. Genuïnes, de fabricació autòctona: malparits, desgraciats, torracollons... Més
enllà dels tradicionals (i indolors) gamarussos o milhomes hi ha un repertori complet de vilipendis per a totes les
necessitats injurioses: penques, truja, mala bèstia, carallot, tifa...

L’abecedari de Catalunya
Pilarín Bayés

Editorial: S.A. Editorial La Galera
Pàgines: 24
Idioma: català
Un llibre perquè els nens i les nenes aprenguin les lletres de l’abecedari. Amb il·lustracions de Pilarín Bayés. Cada
lletra té un motiu típicament català que la il·lustra (Allioli, Barretina, Castellers, etc.). Un llibre que farà les delícies
dels nens i les nenes i els aproparà a la nostra cultura.

Juga amb les estacions
Manualitats de reciclatge
Marta Ribón

Editorial: Animallibres
Pàgines: 56
Idioma: català
El reciclatge és molt important per a nosaltres, ja que ajuda a millorar la qualitat de vida del planeta. En aquest
llibre et mostrem manualitats divertides per a cada estació de l’any: primavera, estiu, tardor i hivern. Creant,
passaràs moments molt bons i contribuiràs a conservar el medi ambient.
Recorda que ets un artista i que cada peça que creïs serà una obra única. Com més variats siguin els materials,
més originals seran les manualitats. Juguem a crear?

Alícia al país de les meravelles
Geronimo Stilton

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 224
Idioma: català
L’adaptació de Geronimo Stilton d’un conte clàssic universal ple de màgia i fantasia!
Una tarda assolellada, l’Alícia venç l’avorriment sortint a empaitar un Conill Blanc que no para de consultar el
rellotge. Així comencen les meravelloses aventures de la nena en un món fantàstic poblat de personatges
estrafolaris i inoblidables!

Quin caos d’habitació!
Xavier Salomó

Editorial: Cruïlla
Pàgines: 32
Idioma: català

En Francesc és una mica desordenat i el pare sempre li ha de dir que s'endreci l'habitació. Els lectors han de
trobar objectes amagats entre el munt de coses que omplen l'habitació.
En Francesc cada dia té l'habitació més desendreçada i cada cop és més difícil, també per als lectors, trobar-hi
certs objectes. El pare sempre l'ha de renyar perquè ho endreci tot. Però darrere de les ordres del pare s'hi amaga
un gran afecte. Llibre d'atenció i observació.

Mama, no puc dormir
Brigitte Raab

Editorial: Takatuka
Pàgines: 32
Idioma: català
De vegades passa, que és completament impossible agafar el son. Però quina és la millor posició per dormir? Una
nena petita no es pot adormir i la seva mare li explica com dormen els diferents animals: el lleopard enfilat dalt
d'un arbre, la ratapinyada penjada de cap per avall, la cigonya sobre una pota i els peixos amb els ulls oberts.
Mentre el text aporta una interessant informació sobre com dormen set espècies d’animals, les il·lustracions ens
permeten observar com va passant el temps, a mesura que la mare intenta fer dormir la filla. Una forma original
de tractar amb la mainada un tema tan controvertit com és l'hora d'anar a dormir.

La història dels superherois de la sang
Banc de Sang i Teixits

Idioma: català

Els Superherois de la donació de sang són en Fredi i la Neli, dos nens que tenen motles ganes d’ajudar les
persones, i saben que quan siguin grans ho podran fer donant sang.

