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ADULTS – NARRATIVA
Gats Indòmits
Sarah Andersen
Editorial: Bridge
Pàgines: 120
Idioma: Català
Amb l'enginy i l'encant que la caracteritzen, la tercera col·lecció de còmics i assajos
il·lustrats de la Sarah Andersen ofereix una guia de supervivència per al caos de la
vida moderna: des de la importància d'evitar els matiners, als mecanismes de
defensa contra els trolls d'internet, passant per la no-màgia de l'ordre. Però per
quan tot falla i el món que t'envolta se'n va en orris, fes-te una xocolata calenta,
compta els dies que falten per les vacances i estira't a fer mimis amb la teva
peludeta bola d'esperança.

La parella del costat
Shari Lapena
Editorial: Rosa dels Vents
Pàgines: 352
Idioma: Català
Tot va començar en un sopar amb els veïns. La veïna et va dir que s'estimava més
que no portessis la teva filla de sis mesos al sopar. No és res personal,
senzillament no suporta els seus plors. El teu marit hi va estar d'acord. Al
capdavall, viviu a la casa del costat. Podíeu portar el monitor infantil per sentir si
plorava i fer torns per passar-la a veure cada mitja hora.
La teva filla dormia quan hi vas anar per darrera vegada. Tanmateix, en aquest
moment, mentre puges corrents les escales fins a la seva habitació, envoltada d’un
silenci absolut, te n'adones que el teu pitjor malson s'ha fet realitat: la nena ha
desaparegut.

La volta a Catalunya en 50 vins
La Volta a Catalunya en 50 formatges artesans
Editorial: Larousse
Pàgines: 240
Idioma: Català
L’editorial Larousse ens acosta dues noves maneres de conèixer el nostre territori:
La volta a Catalunya en 50 formatges artesans i La volta a Catalunya en 50 vins.
Mitjançant aquests dos llibres ens acostem als productors tant de vins com de
formatges de Catalunya per conèixer qui i què hi ha al darrera. Aquest viatge el
farem de la mà del formatger artesà Antoni Chueca, pioner en la recuperació dels
derivats làctics típics catalans, i d’Àngel Garcia, enòleg i sommelier, que no es
limiten a recopilar un llistat de productes sinó que també recomanen indrets
destacats o insòlits per visitar a prop de cada una de les referències perquè el
viatge suposi tot un èxit.

Reino de Fieras
Gin Philips
Editorial: DeBolsillo
Pàgines: 344
Idioma: Castellà
En Lincoln és un bon nen. Té 4 anys i és curiós, intel·ligent i ben educat. Obeeix en
tot la Joan, la seva la mare, i segueix sempre les normes. Una visita al zoo s’acaba
convertint en un malson i la Joan es veu atrapada amb en Lincoln i haurà de
conjurar tota la seva força per trobar el coratge per a protegir-lo a qualsevol preu,
fins i tot si això significa creuar la línea entre el bé i el mal, entre la humanitat i
l’instin. Quan el món és transforma en una selva, les mares es converteixen en
lleones.

El día que se perdió el amor
Javier Castillo
Editorial: SUMA
Pàgines: 432
Idioma: Castellà
A les dotze del migdia del 14 de desembre, una jove plena de cops es presenta
despullada a les instal·lacions del FBI a Nova York. Només porta unes notes
esgrogueïdes a la mà. Unes hores després, apareix el cos decapitat d’una altra
dona. El seu nom coincideix amb les paraules escrites a una de les notes que
portava a la mà la noia despullada del matí. L’inspector Bowring, cap de la unitat
de criminologia, haurà de descobrir la connexió entre els dos casos.

Flors sobre l’infern
Ilaria Tuti
Editorial: Rosa dels Vents
Pàgines: 336
Idioma: Català
Es produeixen un seguit de fets aterridors a les muntanyes. Troben el primer
cadàver. És un home que està despullat, li han desfigurat la cara i li han arrencat
els ulls. Desapareix un nadó i una ombra misteriosa es mou pels boscos. El cas
requereix tota l'habilitat de la Teresa Battaglia, comissària de policia especialitzada
en perfils criminals que camina sobre l’infern cada dia. Té una arma molt poderosa,
la seva ment, però de sobte comença a fer-li males passades, li entela la lucidesa i
això fa perillar la investigació. Per primera vegada a la vida té por.
El jove inspector Massimo Marini acaba de deixar la ciutat per traslladar-se a
aquest racó mil·lenari del nord d'Itàlia. La Teresa i ell s'enfronten a una investigació
molt complicada, amb orígens que es remunten a un dels episodis més obscurs i
esgarrifosos de la història d'aquestes muntanyes. És un infern que encara batega.

La desaparició de Stephanie Mailer
Joël Dicker
Editorial: La Campana
Pàgines: 656
Idioma: Català
30 de juliol del 1994. Orphea, una petita ciutat costanera dels Hamptons, a l’estat
de Nova York, està molt trasbalsada per un succés esgarrifós: l’alcalde i tota la
seva família han mort assassinats a casa seva, juntament amb una noia que
passava per allà fent jòguing i havia sigut testimoni del crim.
Investigaran el cas dos joves policies, el Jesse Rosenberg i el Derek Scott.
Ambiciosos i tenaços, aconseguiran desemmascarar l’assassí gràcies a tot un
seguit de proves incontestables, cosa que els valdrà els elogis dels seus superiors i
fins i tot una condecoració.
Però vint anys més tard, a principis d’estiu del 2014, el Jesse rep, pocs dies abans
de deixar el cos de policia, la visita d’una periodista, la Stephanie Mailer, que li
assegura que es va equivocar de culpable. Poc després, la jove desapareix en
circumstàncies misterioses. Què li ha passat a la Stephanie Mailer? ¿Què ha
descobert? I, sobretot: ¿què va passar en realitat el vespre del 30 de juliol del 1994
a Orphea?

Mind Safety. Safety matters!
AA.VV.
Editorial: Documenta Universitaria
Pàgines: 204
Idioma: Castellà
Durant les últimes dècades ha augmentat la preocupació tant social com de les
administracions per l’alta sinistralitat laboral dels treballadors joves que
s’incorporen al mercat laboral. La manca de coneixement de les mesures de
prevenció i les condicions precàries de molts treballadors fa que aquests joves
sovint no s’atreveixin a plantejar el seu dret a treballar en condicions de seguretat i
els col·loca en situació de risc.
A Mind Safety. Safetty matters! hi trobem estratègies per integrar les competències
en Seguretat i Salut laboral als centres d’educació secundària i formació
professional així com un recull de bones pràctiques docents destinades a
proporcionar als joves una formació que els permeti assolir una millor protecció tant
de la seva salut com de la seva qualitat de vida.

El problema de los tres cuerpos
Cixin Liu
Editorial: Nova
Pàgines: 416
Idioma: Castellà
Per primera vegada, una novel·la no escrita originàriament en anglès ha
aconseguit guanyar el premi Hugo, el prestigiós premi de la literatura de ciència
ficció. Aquesta obra ens permet reflexionar sobre el paper de la ciència en la
nostra societat i ens ajuda a comprendre no només el passat i el futur de la Xina
sinó del món en què vivim.

INFANTILS I JUVENILS
Cinc minuts més
Marta Altés
Editorial: Blackie Books
Pàgines: 32
Idioma: Català
Els nens tenen un concepte del temps molt diferent del dels grans. Per a ells el
temps no existeix. Només existeix gaudir. Però els adults, sempre amb mil coses a
fer, amb pressa per tot, mai no s'ocupen de gaudir el temps com ho fan els menuts.
Mai no tenim temps per res: jugar, divertir-nos, compartir... viure! Probablement
aquest és el llibre més bonic de Marta Altés, una de les autores d'àlbum infantil
amb més èxit internacional, traduïda a més de 25 idiomes. Els seus àlbums van
camí d'esdevenir clàssics de la literatura infantil.

Jo, en Watson i l’armari de la Jacqueline
Gemma Lienas
Editorial: Cruïlla
Pàgines: 120
Idioma: Català
La Isolda ha trobat unes fotos antigues dins un llibre que li han regalat. Hi surten
dues nenes petites i una dona molt misteriosa. Qui deuen ser? Ella i el seu amic
Watson comencen una investigació per esbrinar-ho i fer arribar les fotos al seu
destinatari. Pel camí, descobriran una part de la història del seu barri i resoldran el
misteri de l'armari de la Jacqueline.

Hilda y el pueblo oculto
Luke Pearson
Editorial: Montena
Pàgines: 192
Idioma: Castellà
L’Hilda no té por de res. Ni tan sols de les criatures màgiques que habiten per la
vall on viu amb la seva mare. És una gran exploradora a qui li encanta dibuixar i
descobrir els secrets més emocionants de la seva nova llar. Però tot canvia quan
ella i la seva mare comencen a rebre unes cartes d’uns elfs que les conviden a
marxar.

Enigmes. Desafia la teva ment amb 25 enigmes
de misteri
Víctor Escandell
Editorial: Zahorí de ideas
Pàgines: 66
Idioma: Català
Un llibre per jugar, per exercitar la lògica i la imaginació, per riure i compartir. Una
bona proposta que s’arrenglera amb les clàssiques de L’aventura de la mà negra i
que és un estri excel·lent per a l’oci familiar o per als dies plujosos sense pati de
l’escola.

La segona vida del Marc
David Nel·lo
Editorial: Cruïlla
Pàgines 140
Idioma: Català
L’Abel és un jove que fa de cangur del Marc. Al principi tot va bé i els dos
connecten de seguida. Però al cap de poc temps, el nen comença a parlar d’una
suposada vida anterior i de la seva família «d’abans», quan vivia en un poble de la
costa. L’Abel, estranyat, ho explica a l’Aurora, la mare del Marc, però ella no hi
dona importància i ho atribueix al fet que el seu fill té molta imaginació. L’Abel no
queda tranquil, perquè el Marc li descriu detalladament la casa i el poble on vivia,
els seus altres pares i avis, en diu els noms i assegura que ell es deia d’una altra
manera... Però quan li parla d’uns fets tràgics que assegura que va viure, l’Abel
s’obsessiona amb la història. El que no s’imagina és que aquella criatura a qui en
principi havia de cuidar per guanyar una mica de diners el deixarà trasbalsat per
sempre més.

L’aventura de Saïd
Josep Lorman
Editorial: Cruïlla
Pàgines 160
Idioma: Català
Saïd, un jove marroquí, deixa el seu poble, i la gent que estima per llançar-se a
l'aventura d'obrir-se camí a Barcelona, on aviat comprova que les coses no són
fàcils per als qui fugen de la misèria i que l'odi i la violència són habituals a la vida.

