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La mirada dels àngels
Camilla Läckberg

Editorial: Amsterdam Llibres
Pàgines: 496
Idioma: català

El misteri s’ha instal·lat de manera permanent a l’illa de Fjällbacka, i Camilla Läckberg, la reina de la novel·la negra
escandinava, ens hi torna a arrossegar amb una nova intriga esfereïdora. Aquesta vegada, ni els nens no podran
dormir tranquils. L’any 1974, la família que regentava la colònia infantil de la idíl·lica i lla de Valö, al costat de
Fjällbacka, va desaparèixer. Com si s’haguessin fos, sense endur-se res, ni tan sols la seva filla petita, l’ Ebba, que
mai no ha entès què va passar. Avui, anys més tard, l’ Ebba ha tornat a la illa amb el seu marit. Volen intentar
salvar el matrimoni després d’haver perdut un fill. Però Fjällbacka no és un bon lloc per salvar res, és un lloc on a
les ferides del present sempre s’afegeixen les cicatrius del passat i, quan es descobreixen noves proves que
podrien reobrir el cas de la família desapareguda, les cicatrius comencen a sagnar. «Era massa petita per entendre
què passava, però la cara de la seva mare li deia que tot el seu món se n’ acabava d’anar en orris.»

La mujer loca
Juan Jose Millás

Editorial: Seix Barral
Pàgines: 240
Idioma: castellà

La Júlia treballa en una peixateria i durant la nit estudia gramàtica perquè està enamorada del seu jefe, que en
realitat és filòleg. En les seves estones lliures, la jove ajuda a una senyora malalta terminal , Emèrita, on
coincideix amb Millás, un periodista que està fent un reportatge sobre l’ eutanàsia. Durant les seves visites, l’
escriptor se sent atret per l’ idea de novel·lar la vida de Julia, però per aconseguir-ho haurà d’ afrontar-se al
bloqueig creatiu. La realitat trastoca els plans de l’ escriptor quan Emèrita revela un secret que ha guardat durant
tota la seva vida. El que havia començat com una crònica periodística es converteix en una sort en la que ell s’ hi
veurà involucrat com a personatge. El millor Juan José Millás torna amb la novel·la amb La Mujer Loca, una
història en la què el lector haurà de decidir entre el què és veritat i mentida, una investigació sobre els límits de la
realitat i la ficció en una obra que condensa l’ essència del mestre de l’ estrany: humor intel·ligent,diàlegs
excepcionals i una escriptura provocativa.

L’enigma Colom
Maria Carme Roca

Editorial: Columna Edicions
Pàgines: 468
Idioma: català

1493. L’almirall Colom ha tornat de les Índies Occidentals i prepara una altra expedició. Temps enrere, Guerau de
Gualbes, fill bastard d’un noble, havia treballat sota les seves ordres. Però ara es veu obligat a amagar-se dels
seus enemics en una Barcelona que procura mantenir les seves institucions d’autogovern malgrat els intents del
rei Ferran per controlar-les. Mentre Guerau fa l’impossible per recuperar la confiança del seu antic mentor i l’amor
de Blanca, la dona que estima, es veurà implicat en una teranyina de venjances, interessos i conspiracions
creuades que tenen com a nexe d’unió l’almirall Colom i el seu gran projecte.

Las tres bodas de manolita
Almudena Grandes

Editorial: Tusquets Editores
Pàgines: 768
Idioma: castellà

En els bons temps, les noies es casen per amor. En els dolents, no sempre poden escollir. El Madrid després de la
guerra civil, sobreviure és una dura feina rutinària. Especialment per Manolita, una jove de divuit anys que, amb
el seu pare i madrastra empresonats i el seu germà Antonio amagat en un tablao flamenco haurà de fer-se càrreg
de la seva germana Isabel i dels altres tres més petits. L’ antonio se li ocorrerà una manera desesperada de
allargar la resistència en els anys més terribles de la repressió: utilitzar unes multicopistes que ningú sap posar en
funcionament per imprimir propaganda clandestina. I voldrà que la seva germana Manolita, “Conmigo No
Contéis”, sigui qui visiti a un pres que pot donar-los-hi la clau per posar-les en funcionament. Xenolita no sap que
aquest noi tímid i sense aparent atractiu va ser en realitat l’ home determinant de la seva vida, i voldrà visitar-lo
de nou, després de varis periples, en el destacament penitenciari de El Valle de los Caídos. Però abans haurà de
descobrir qui és el delator que hi ha al seu barri. Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes, és una
emotiva història coral sobre els anys de pobresa i desolació en l’ immediata postguerra i un tapis inoblidable de
les vides i destins de personatges reals i imaginaris. Una novel·la memorable sobre la xarxa de solidaritat que
teixeixen moltes persones, desde els artistes d’ un tablao flamenco fins les dones que fan cua a la presó per visitar
els presos, o els antics amics d’ escola del seu germà, per protegir a una jove amb coratge.

L’ altra
Marta Rojals

Editorial: La magrana
Pàgines: 336
Idioma: català

L’Anna, Annona, Nona. Dissenyadora gràfica per accident, autònoma de la vida, introspectiva, sempre calculant,
equilibrant la balança, posant el comptador a zero per continuar endavant. I en Manel, Nel, Nelet, la seva parella,
tan a prop i tan lluny, tanta necessitat i tanta ràbia soterrada. És fàcil que les coses canviïn de sobte, i a la
Barcelona d’avui això no és una excepció: una inquilina imprevista, una família que exigeix, la crisi que ofega, una
transformació vital que s’imposa. Com serà que l’Anna pugui equilibrar les coses, recalcular la trajectòria,
continuara amb la seva vida cuirassada? Si és que pot, perquè aquests no són els únics canvis inesperats que
s’acosten.

La vida era eso ( Premi nadal 2014 )
Carmen Amoraga

Editorial: Destino
Pàgines: 320
Idioma: castellà

Premi Nadal de Novel·la 2014. Com aprendre a perdre és aprendre a viure. La mort fulminant del seu marit deixa
a Giuliana devastada i sola amb dues filles petites. Superar un dia rere altra està posant a proba la seva resistència
i la seva imaginació. La companyia, el recolzament, l’ ajuda del altres i les seves noves relacions en les xarxes
socials portaran a Juliana a enfrontar-se al dolor de la pèrdua i tornar a començar. A través dels records, escenes
quotidianes amb vitalitat i sense dramatisme, Carmen Amoraga construeix una novel·la íntima i universal sobre l’
amor, la pèrdua i les segones oportunitats. El valor del viscut i el que queda per viure.

Enganxa’t al Running
Sílvia Tremoleda

Editorial: Columna edicions
Pàgines: 276
Idioma: català

Consells, motivació i alimentació per a dones que corren (o volen començar a fer-ho)No hi ha cap esport més fàcil
de posar en pràctica que córrer: no necessites un camp o un circuit preparat, ni has d’esperar que nevi o
s’aixequin onades, pots fer-ho a qualsevol hora i a qualsevol lloc, sola o acompanyada. Obres la porta de casa i
comences a córrer. Però això no vol dir que puguis fer-ho de qualsevol manera. Si segueixes unes normes
d’entrenament i unes pautes alimentàries t’estalviaràs lesions i fatiga, el teu rendiment millorarà i cada vegada
t’agradarà més córrer. Tot el que t’explica la Sílvia Tremoleda en aquest llibre és útil per a l’esport i per a la teva
salut en general. Saps quins són els errors més freqüents que fem quan ens proposem fer una dieta? I per què és
tan difícil mantenir-la? Si fas esport, pots menjar tot el que tu vulguis? Què has de fer per començar a córrer si fa
molt que no fas exercici? Quant líquid has de beure quan surts a córrer a l’estiu? Aquí trobaràs la resposta a
aquestes preguntes i molts aspectes més que cal saber per córrer, faci fred o calor, faci pujada o baixada.

Entrepans i tastets
Jaume Urgellés

Editorial: Cossetania
Pàgines: 208
Idioma: català

El contingut d’aquest llibre combina receptes culinàries i elaboracions pràctiques, algunes de les quals són dolces,
amb l’acoblament del pa en els seus diferents processos. El lector posarà en pràctica les diferents receptes i podrà
observar a la fotografia l’acabat i combinat que s’indica a la recepta. L’objectiu d’aquestes elaboracions és doble:
d’una banda, disposar d’un receptari de cuina, postres i elaboració de masses; i de l’altra, oferir la combinació per
a un menjar ràpid o informal. També s’ha introduït el tastet substituint-lo per un típic canapè i fer-lo més apetitós
i combinar-lo amb diferents gustos i textures. La finalitat d’aquest receptari és elaborar un assortiment
d’entrepans o tastets per a qualsevol tipus d’esdeveniment, escollint la varietat i la mida que considerem adient
per a cada un d'ells.

La meva primera història de Catalunya
Toni Soler

Editorial: S.A Editorial la Galera
Pàgines: 40
Idioma: català

Catalunya ha estat una terra de pas: de cultures i pobles. I cadascun hi ha deixat l’empremta i ha posat un granet
de sorra que explica la nostra història. Gent que venia i s’hi quedava, o comerciava, o guerrejava. I construïen
viles, castells, pobles i ciutats. I’ inventaven i fabricaven. Amb aquest magnífic àlbum il·lustrat els més menuts de
la casa tindran el primer tast de la nostra història: els grecs i els romans, l’expansió medieval, les revoltes com
l’Onze de setembre, la industrialització... fins als nostres dies. De la mà d’un historiador de luxe, TONI SOLER, i una
il·lustradora supervendes, ROSER CALAFELL.

Qui viu aquí?
Nicola Davies i Marc Boutavant
Editorial: Juventud
Pàgines: 16
Idioma: català

Descobreix Tots els animals tenen una llar, però on viu cadascun? Aixeca les solapes i descobreix-ho

Top model per un dia
Tea Stilton

Editorial: Estrella polar
Pàgines: 128
Idioma: català

Les aventures de les Tea Sisters a Ratford.A la Universitat de Ratford els estudiants van amunt i avall carregats de
teles de colors, barrets, accessoris i roba de tot tipus. Què està passant? Molt fàcil: s'estan preparant per a la gran
desfilada de moda de final de curs!

El laberint dels somnis
Geronimo Stilton

Editorial: Estrella polar
Pàgines: 350
Idioma: català

Ombrívol ha aconseguit derrotar el poder malèfic de la Reina de les Bruixes i fer reviure l’antic orde dels Cavallers
de la Rosa, però ara un nou perill amenaça el Regne de la Fantasia. Ara, l’objectiu és la misteriosa Illa Errant dels
Somiadors, que des dels temps més remots vaga en els immensos mars del regne: aquí viu l’antic poble dels
Somiadors, que en altres temps era capaç de fer reals els propis somnis i que ara, després d’una dura batalla amb
l’Exèrcit Fosc, resta atrapat en un son secular. Però algú planeja conquerir l’illa i desperta els seus poderosos
habitants. Tres joves Cavallers de la Rosa, Zordan, Alena i Alcuin, marxaran en missió per esbrinar què està
passant.

Un per tots i tots per Stilton
Geronimo Stilton

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 48
Idioma: català

Cavalls, espases i molta valentia! Geronimo Stilton coneixerà als Tres Mosqueters, segur que serà un viatge de
bigotis...

Estranys al museu de Ripoll
Jan

Editorial:amaníaco Ediciones
Idioma: català

