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Històries del paradís. 
Xavi Sarrià 

Editorial: Sembra llibres 
Pàgines: 136 

Català 

Històries del paradís és una obra fonamental de Xavi Sarrià. Amb l’estil emotiu i 
directe que el caracteritza, aquestes vint-i-dues històries curtes i colpidores, 
però amb tocs d’humor i surrealisme, ens posen en la pell de les realitats 
ocultes del món actual.  

extern 
Adda Hoffman 

Editorial: Chronos 
Pàgines: 576 

Català 

Barreja de space opera i horror còsmic que ens trasllada a un futur dominat per 
divinitats cibernètiques. El reactor Talirr-Shien és una gran fita tecno
als humans i suposarà la fi de la dependència de la tecnologia
en canvi, és una mena d’heretgia.  

última, la més petita 
Fatima Daas 

Editorial: Angle 
Pàgines: 192 
Idioma: Català 

A mig camí entre l'autobiografia i la novel·la ens arriba la primera obra de 
Fatima Daas, un autèntic terratremol per a la societat francesa. 
veu inclassificable i el seu ritme hipnòtic recomposa 

ció. Filla petita d'una familia d'algerians, l'úni
a França. Creient en la fe musulmana, pero que 

és lesbiana. 
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A mitjans d’agost 
Luca Ventura 
 

Editorial: Univers 
Pàgines: 336 
Idioma: Català 
 

Enrico Rizzi, un policia de l'illa de Capri, especialitzat en casos menors, porta 
una vida plàcida i assossegada, però tot canvia durant el mes d'agost, quan les 
breus i petites onades de la mar Mediterrània porten a les roques de la platja 
un pot amb un home mort al seu interior. 
 

 

 

Regreso al Edén 

Paco Roca 
 

Editorial: Astiberri 
Pàgines: 176 
Idioma: Castellà 
 
A partir d'una foto familiar del 1946 a l'antiga platja de Natzaret de la capital 
valenciana, Paco Roca dibuixa un fresc sobre l'Espanya de la postguerra a 
través d'una d'aquelles famílies humils –reflex de la immensa majoria de la 
societat que sobrevivia sota la dictadura franquista–, amb seriosos problemes 
per accedir al mercat de subministres, obligada a acudir per sistema al mercat 
negre per fer-se amb prou feines amb una alimentació bàsica diària. 

 

 

Sang calenta 
Irène Némirovski 
 

Editorial: Viena Editorial 
Pàgines: 184 
Idioma: Català 
 

En un poblet de la Borgonya d’una tranquil·litat aparentment inalterable, Silvio, 
un home gran i solitari que ha dilapidat la seva fortuna recorrent el món, es 
dedica a observar bens i familiars. Un dia, pero, es produeix una mort 
inesperada i, a poc a poc, els secrets de joventut que havien estat curosament 
amagats surten a la llum, i demostren fins a quin punt passions que semblaven 
extingides poden dominar les voluntats i canviar el curs d’un destí traçat. 
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Click 
Kayla Miller 
 
Editorial: Maeva young 
Pàgines: 208 
Idioma: Castellà  
 
Olivia creu encaixar amb tots els seus companys, fins que un dia s'adona que la 
realitat no és així. Quan la programació del festival del col·legi la deixa encallada 
sense una actuació a la qual unir-se, comença a entrar en pànic i es pregunta per 
què tots els seus amics ja han format els seus propis grups sense ella. Amb 
l'actuació apropant-se a cada minut, podrà trobar l’Olivia el seu lloc a l'espectacle 
abans que pugi el teló? 
 

 

 

El gran llibre de les flors 
Yuval Zommer 
 
Editorial: Juventut 
Pàgines: 64 
Idioma: Català 
 
Què mengen les plantes carnívores? Quant de pes poden aguantar les fulles del 
nenúfar gegant? Els cactus floreixen? Trobaràs les respostes a aquestes preguntes 
tan espinoses i a moltes més a l’interior. També podràs jugar a buscar i trobar en 
les imatges un bulb especial. Descobreix tot tipus de plantes amb flors de colors 
brillants, carnívores, estranyes i meravelloses de tot el món en aquest innovador 
llibre de flors i deixa’t sorprendre per les curiositats que s’hi amaguen. 
 

 

 

Rastellera de colors 
Pep Molist 
 
Editorial: Babulinka llibres 
Pàgines: 144 
Idioma: Català 
 
És quan hi ha llum que veiem els colors. És quan llegim poesia que se'ns acoloreix 
l'ànima. Com una capsa de colors per estrenar, aquest poemari regala un poema 
per a cada tonalitat. 44 poemes endreçats per famílies de colors, que ens 
descobreixen l'origen i el nom dels colors, així com personatges i històries 
inoblidables. 



 

 

L’Amy i la biblioteca secreta 
Alan Gantz 
 
Editorial: Takatuka 
Pàgines: 240 
Idioma: Català 
 
Una vegada hi havia un home que creia que ho posseïa tot i es va disposar 
inspeccionar el que era seu."Ets meva", va dir en Fausto a una flor, a una ovella, a 
una muntanya... Però com tot això no li bastava, va prendre un vaixell i es va fer a 
la mar. 

 

 

A pas de zebra 
Col·lectiu Peste alta 
 
Editorial: Pagès editors 
Pàgines: 42 
Idioma: Català 
 
El trànsit de la sabana és un desori. Els petits animals no saben per on creuar. Per 
sort, les zebres tenen una idea! Fer una barrera amb els seus cossos de ratlles, per 
deixar-los passar. 

 

 

Onsen. Què fan els micos? 
Pato Mena 
 
Editorial: A buen paso 
Pàgines 56 
Idioma: Català. 
 
Els protagonistes d’aquest llibre són uns micos que viuen a la part alta d’una 
muntanya nevada i busquen calor en les seves aigües termals. Podrem 
acompanyar-los al llarg del seu dia, mentre s’ocupen de tot el que cal, siguis mico o 
humà: menjar, netejar-se, dormir i... jugar! Sí, per a aquests micos jugar és 
importantíssim. 
 

 


