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El maestro del Prado 
Javier Sierra 

  

Editorial: Planeta 

Pàgines: 328  

Idioma: castellà 

 

 

 

 

 

El maestro del Prado és una novel·la negra que ens permet descobrir els secrets que s’amaguen darrere de les 

pintures més importants del Museu del Prado. El llibre ens presenta un apassionant recorregut a través de les 

històries més desconegudes i secretes d’una de les pinacoteques més importants del món. Una història fascinant 

d’un aprenent d’escriptor que va aprendre a mirar els quadres i a entendre uns missatges ocults que difereixen de 

l’ortodòxia de l’església catòlica, una institució que, durant el Renaixement, més que un mitjà espiritual, va ser 

vista com un mitjà  opressor.  

 
 

 

 

 

Brúixoles que busquen somriures perduts 
Albert Espinosa 

  

Editorial: Plaza & Janes Editores 

Pàgines: 240 

Idioma: català 

 
 

 

 

L’amor vertader, la família, la venjança, les segones oportunitats, la sinceritat… En aquesta nova novel·la, Albert 

Espinosa ens submergeix en una història emocionant protagonitzada per uns personatges inoblidables que ens 

faran reflexionar i descobrir el que realment és important a la vida. 



Mai no deixaré de cercar el meu arxipèlag de sinceritat...Vols formar-ne part? «Mai no ens mentirem... Escolta’m 

bé, això implica alguna cosa més que ser sincer... En aquest món hi ha molta gent falsa... Les mentides t’envolten, 

i saber que hi ha un arxipèlag de persones que sempre et diran la veritat és molt valuós... Vull que formis part del 

meu arxipèlag de sinceritat...».  

El fet de saber que pots confiar en l’altra persona, que mai no et mentirà, que sempre et dirà la veritat quan li 

demanis, no té preu... Et fa sentir fort, molt poderós...». I és que la veritat mou mons... La veritat et fa feliç... Crec 

que la veritat és l’única cosa que importa...». 

 

 

 

Pasaje de las sombras 
Arnaldur Indridason 

 

Editorial: RBA 

Pàgines: 336 

Idioma: castellà  

 

 

 

 

Alertats per una inquilina preocupada perquè un dels seus veïns no donava senyals de vida des de feia temps, dos 

policies troben el cadàver d’un avi sobre el llit. L’anàlisi forense dictamina que, probablement, va ser asfixiat amb 

un coixí. Quan registren el domicili del difunt, descobreixen uns retalls de premsa sobre una jove que va ser 

estrangulada l’any 1944, el cos de la qual es va trobar a la part del darrere del Teatre Nacional de Reykjavík.  Pot 

ser que les dues morts estiguin relacionades, malgrat les sis dècades que les separen? 

 

 

El cor de jade 

Jordi Sierra i Fabra 

 

Editorial: Cruïlla 

Pàgines: 464 

Idioma: català 



Novel·la de fantasia ambientada a la Xina dels emperadors. En una època de gran sequera i de guerres entre els 

grans senyors que dominen les diverses regions del país, el destí ha triat tres germans perquè emprenguin la 

gesta més difícil: salvar la natura d’una mort imminent que l’amenaça. Per fer-ho hauran de tornar una pedra 

simbòlica, el cor de jade, al lloc del qual va desaparèixer  fa temps. Tots tres, cadascú a la seva manera i segons les 

seves possibilitats i habilitats, s’hauran d’enfrontar a l’odi i la injustícia, hauran de sobreviure a batalles i a tirans, 

però també descobriran l’amistat i l’amor. A més, comptaran amb un aliat de poder indiscutible: la màgia. 

 

 

  

 

Blogger. Edició 2013 
Víctor Alós Yus 

  

Editorial: Anaya Multimedia 

Pàgines: 320 

Idioma: castellà 

 

 

 

 

 

Blogger és l’eina de Google per a crear blogs personals i per a crear i compartir continguts amb els usuaris 

d’Internet. Un sistema de creació de pàgines web personals amb moltes funcionalitats i, sobre tot, molt fàcils 

d’utilitzar. Aquesta guia pretén ser una ajuda durant tot el procés, des de la creació d’un blog mitjançant el 

Blogger, donant a conèixer totes les possibilitats que ofereix per tal de muntar un blog des de zero, afegir-hi 

complements, canviar-ne la forma, la disposició i l’aspecte de la pàgina web, així com consells per a crear 

continguts interessants i de qualitat i aconseguir una pàgina personal o professional que captivi i atregui els 

lectors. També s’hi poden trobar exemples de continguts, aplicats al Blogger,  per tal de potenciar-los i 

diferenciar-se d’altres blocs similars, aportant interessants gadgets que ofereixen entreteniment als visitants. 

 

 

 

 

 



Comprender el ictus 
Dr. Jose Álvarez Sabín 
 

 

Editorial: Amat 

Idioma: castellà  

 

 

 

 

 

L’ictus és una de les malalties del cervell més freqüents. Aquest llibre permet conèixer i comprendre els diferents 

tipus d’ictus, quins són els factors que els poden provocar, com es manifesten i com reaccionar per tal de poder 

prevenir-los i evitar danys o lesions cerebrals. 

 

 

 

 

 

101 ejercicios de pádel para todos los niveles 
Carlos González-Carvajal 
 

 

Editorial: Tutor 

Pàgines: 128 

Idioma: castellà  

 

 

 

 

El manual imprescindible per entrenar a jugadors de pàdel de tots els nivells. Dissenyat específicament per a 

jugadors de qualsevol nivell, aquest manual divertit, didàctic i motivador, conté una selecció de 101 exercicis 

d’entrenament per aprendre les habilitats més bàsiques . Tots els exercicis estan il·lustrats i inclouen: el servei i la 

restada; el cop de dreta i el revés; el joc amb les parets de la pista i el cop de contra paret; els girs, el globus i la 

volea; la safata, la deixada i l’esmaixada; exercicis combinats i diagrames il·lustratius que detallen els diversos 

tipus de cops. 

 

 



Papel en blanco 

Josu Díaz García 
 

 

Editorial: Ediciones SM 

Col·lecció: El barco de vapor 

Pàgines: 64 

Idioma: castellà  

 

 

 

 

 

Papel en Blanco és diferent a la resta d’habitants del Mundo de Papel: és l’únic que no porta res escrit al cos i, per 

tant, l’únic que no sap què fer amb la seva vida. És per això que decideix emprendre un llarg viatge; una aventura 

que li permetrà conèixer diversos personatges i mons: el de plàstic, el de fusta, el de foc... Trobarà el seu destí? 

 

 

 

 

 

Stiltonut, estàs de lava fins el coll 
Geronimo Stilton 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Idioma: català  

 

 

 

 

 

 

Al prehisto-rastal poblat prehistòric de Pedròpolis hi viu en Geronimo Stiltonut, un rosegador de pelatge 

despentinat i posat intel·lectual. Amb ell i els seus amics prehistòrics viureu divertides aventures amb dinosaures 

ganduls i poca traça i terribles tigres de dents de sabre! Les llegendes parlen d’una vall misteriosa, on s’hi amaga 

un remei infalible contra els reumatismes. És una bona oportunitat per curar els mals de l’àvia Rosa. Així comença 

per als Stiltonut un viatge d’aventures entre guèisers, erupcions volcàniques i rius de lava incandescent. 



 

La Plis Plau i el vestit de la forastera 
Pep Molist 
 

 

Editorial: Edicions Baula 

Pàgines: 40 

Idioma: català  

 

 

 

 

A les Muntanyes d'Aquest Cantó han vist una forastera. La Plis Plau i les seves amigues pensen que deu ser ben 

estranya... Potser s'equivoquen? Una nova història de la vaca Plis Plau sobre l'acceptació dels altres. 

 

 

 


