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La dona sense vel
Yasmine Mohammed
Editorial: Saldonar
Pàgines: 272
Idioma: Català. No ficció

Nascuda a Occident, al Canadà, però educada en un entorn islàmic fonamentalista,
Yasmine Mohammed mai s’hi ha sentit com a casa. Ha patit en primera persona la
polarització dels dos discursos dominants després de l’11-S: el que considera que la
musulmana és la religió de la pau i el que no dubta que tots els que la professen són
uns terroristes.

Una bíblia infantil
Lydia Millet
Editorial: Angle editorial
Pàgines: 232
Idioma: Català. Ficció

Progressistes, urbanites i amb bones feines, diversos matrimonis amb fills passen les
vacances en una gran mansió vora un llac. Ho tenen tot fet i és un momento propici
per abandonar-se a sexe, alcohol i droga. Mentrestant, els fills s’hauran d'espavilar
per sobreviure a la desídia paterna, sobretot quan un temporal descarrega sobre la
zona i tot comença a anar mal borràs.

Mig sol groc
Chimamanda Ngozi Adichie
Editorial: Fanbooks
Pàgines: 584
Idioma: Català. Ficció

Atrapats en les turbulències de la década dels 60, en el marc de la guerra de Nigèria
per la independencia, l’obra narra la vida del jove Ugwu, empleat d’un professor
universitari; l’Olanna, la bella esposa del professor, que per amor ha abandonat una
vida privilegiada a Lagos i en Richard, un jove anglès enamorat de la germana de
l’Olanna, una misteriosa dona.

Agnes Grey
Anne Brönte
Editorial: Univers
Pàgines: 232
Idioma: Català. Ficció

Agnes Grey és la filla d’un pastor i d’una dama de l’alta societat que va renunciar als
seus privilegis per casar-se per amor. Quan la família travessa problemes econòmics,
l’Agnes troba feina amb els Bloomfield, una família rica amb dos fills malcriats.
D’aquesta manera, l’Agnes coneixerà estils de vida ben diferents del que ha viscut al
seu tranquil i amorós cercle familiar.

Ahir
Agota Kristof
Editorial: Amsterdam llibres
Pàgines: 120
Idioma: Català. Ficció

Sandor Lester és un exiliat hongarès que dia rere dia reprèn la rutina de la seva vida:
pujar a l'autobús, fitxar a la fàbrica, seure davant la màquina i foradar infinites
vegades... sempre el mateix forat, sempre la mateixa peça. En Sandor és un solitari i
gairebé no té amics. Els dissabtes va a casa de la Yolande: «Ella cuina i jo porto el vi.
No hi ha amor entre nosaltres». No sap si treballa per viure o viu per treballar i, el
poc temps lliure que li queda, el passa escrivint i somiant en una altra vida, la d'un
gran escriptor.

Hasta donde termina el mar
Alaitz Leceaga
Editorial: Planeta
Pàgines: 512
Idioma: Castellà. Ficció

A l'idíl·lic poble basc d'Ea, Dylan i Ulisses Morgan contemplen a l'horitzó com
s'enfonsa l'Annabelle, el vapor del seu avi, després de la terrible tempesta de la nit
anterior. Poc després, el cos d'una noia apareix surant a la riba. Estranyament, és
idèntica a una altra noia desapareguda molts anys enrere, Cora Amara, la filla menor
de la propietària de la funerària del poble

INFANTILS I JUVENILS
Un dia molt sucós
Suzanne Lang
Editorial: Símbol editors
Pàgines: 88
Idioma: Català. Còmic

En Jim Panzé cada dimecres surt a passejar per la selva. És la seva estona de
tranquil·litat i sempre va amb una taronja antiestrés que l'ajuda a relaxar-se" però
ben aviat el seu amic Norman, el goril·la, i altres companys de la selva volen
acompanyar-lo i les coses no acaben d'anar tal com en Jim les havia imaginat.

Història de la música per a nens
Mary Richards
Editorial: Blume
Pàgines: 96
Idioma: Català. Coneixements

Endinsa't en aquest viatge musical arreu del món i coneix els compositors, els
músics i els intèrprets que s'han fet famosos per haver creat la música que ens
apassiona. Per què creem i toquem música? Com afecta la música al nostre cervell i
les nostres emocions? Aquestes són només algunes de les fascinants preguntes que
s'aborden en aquest llibre, que analitza les qualitats transnacionals i
transcendentals de la música.

La selfie
Pilar Serrano Burgos
Editorial: Takatuka
Pàgines: 32
Idioma: Català. Ficció

El castor ho havia pensat tot. Volia que fos una excursió perfecta. Les vistes eren
espectaculars. Va treure el mòbil per immortalitzar el moment amb una selfie, però
semblava que tots els animals del bosc volien sortir a la foto. Se'n sortirà, el castor?
Aconseguirà fer-se la selfie?

En Guillot diu mentides
Susanna Isern
Editorial: nubeOCHO Ediciones
Pàgines: 44
Idioma: Català. Ficció

En Guillot explica que coneix a la Supertortuga, però ni tan sols sap si aquesta
existeix o si es tracta d'una llegenda. Les seves mentides creixen com una bola de
neu i ja no sap què fer. Però i si la seva amiga esquiroleta estigués en perill per
culpa de les seves mentides?

Anna de Teules Verdes
Lucy Maud Montgomery
Editorial: Baula
Pàgines: 352
Idioma: Català. Ficció

Marilla i Matthew són dos germans d'uns cinquanta anys que viuen a la seva granja
de Teules Verdes. A la seva edat, les tasques agrícoles comencen a resultar-los
dures, per la qual cosa decideixen adoptar un nen d'un orfenat de Nova Escocia.
Tindran una gran sorpresa quan, en anar a recollir el nen, qui espera en Matthew
es una nena pel-roja d'onze anys, pigada, somiadora i xerraire, de nom Anna.

Somni d’una nit d’estiu
Tea Stilton (Elisabetta Dami)
Editorial: Estrella Polar
Pàgines 224
Idioma: Català. Ficció

En un lloc secret, no gaire lluny d’Atenes, hi ha un bosc encantat on hi pot passar
de tot. És aquí on, a la posta del sol, s’enfronten el rei Oberon i la reina Titània
mentre Puck, el follet murri, juga amb el destí de quatre enamorats...

