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Contigo aprendí
Silvia Grijalba

Editorial: Planeta
Pàgines: 304
Idioma: castellà

Quan en Josep va tornar a Espanya, buscant la dona més bella de la comarca, ningú va tenir dubtes: la triada seria
María Luisa. I quan Fernando, el seu veritable amor, després d'anys de promeses incomplides se’n va anar amb
una altra, de nou ningú va tenir dubtes: María Luisa acceptaria a Josep, i a una nova vida amb ell en Cuba. Allí,
María Luisa es va contagiar de la sensualitat i la llibertat de l'illa, i en Josep es va lliurar a la seva esposa. Les seves
vides van donar llavors un tomb inesperat: el retrobament amb Fernando a Nova York, l'encís de les festes, la
moda i l'alta societat novaiorquesa amb personatges com Fred Astaire i Dorothy Parker van canviar per sempre el
seu destí. Aquesta és una història excepcional d'amors creuats, de passions incontrolables, d'enganys i d'una dona
valenta que va saber reinventar-se així mateixa.

Melissa & Nicole
Premi Prudenci Bertrana
David Nel·lo

Editorial: Columna Edicions
Pàgines: 270
Idioma: català

La vigília del solstici d’estiu, dues famílies visiten la petita illa de Fårö, a pocs quilòmetres de l’illa sueca de
Gotland, al mar Bàltic. Uns i altres, els Callahan i els Vinyals, passegen amb els cotxes suecs que han llogat. Així

doncs, què els uneix? Tot i res. La filla dels Callahan, la Melissa, és ben americana. La Nicole Vinyals, en canvi, és la
perfecta jove parisenca.
I tanmateix, després de la trobada fortuïta, els esdeveniments se succeiran en un brevíssim període de pocs dies i
sacsejaran completament l’existència de les dues famílies, que no s’haurien volgut retrobar mai més.
«Allò que fins aleshores només havia estat una confusa intuïció intermitent —gairebé una sensació d’encanteri
que les corprenia certes nits i no entenien què volia dir ni d’on venia—, de cop s’ha fet realitat i totes les peces del
trencaclosques han encaixat al seu lloc».

El soborno
John Grisham

Editorial: Plaza & Janes
Pàgines: 432
Idioma: castellà
Lacy Stoltz és una jove investigadora i advocada de Florida, i el seu treball consisteix a respondre a les demandes
relacionades amb la mala praxi judicial. Després de nou anys en el lloc, sap que la major part dels problemes
deriven de incompetències.
Tot d'una li arriba un cas de corrupció. Greg Myers afirma conèixer un jutge de Florida que ha robat més diners
que la resta dels jutges poc honestos junts. Estava involucrat en secret amb la construcció d'un gran casino en
terres indígenes. La màfia va finançar el casino i ara es porta cada mes una bona tallada de la caixa mensual. El
jutge també es porta el seu part i mira cap a un altre costat. Tots contents.
Però ara Greg vol posar punt final a aquesta situació. El seu únic client coneix la veritat i vol explicar-ho tot. Greg
presenta una denúncia i el cas se li assigna a Lacy Stoltz, que immediatament sospita que pot ser perillós.
Però el perill és una cosa i la mort, una altra molt diferent.

Tot és possible
Elisabeth Strout

Editorial: Edicions de 1984
Pàgines: 288
Idioma: català

Fent una picada d’ullet a Olive Kitteridge pel que fa a la riquesa, l’estructura i la complexitat, Tot és possible
explora l’ampli ventall d’emocions humanes a través de les petites tragèdies de persones que malden per
entendre’s a elles mateixes i als altres. En aquest recull de contes coneixem dues germanes: l’una renuncia al
respecte per si mateixa a canvi d’un marit ric, mentre que l’altra troba en un llibre una ànima afí que li canvia la
vida. El bidell de l’escola del poble veu com una trobada amb un home aïllat que ha anat a ajudar posa a prova la
seva fe; la filla ja gran d’una dona anhela l’amor de la seva mare fins i tot havent acceptat que la dona sigui feliç
vivint en un país estranger; i la Lucy Barton (la protagonista d’Em dic Lucy Barton, l’aclamat rècord de vendes de
l’autora segons el New York Times) torna al poble a visitar els seus germans al cap de disset anys d’absència.
Articulada a l’entorn dels vincles profunds de la família i de l’esperança que es deriva de la reconciliació, Tot és
possible confirma una vegada més la posició d’Elizabeth Strout com una de les autores més respectades i ben
valorades dels Estats Units.

Mi querido asesino en serie
Alicia Giménez

Editorial: Destino
Pàgines: 416
Idioma: castellà

El desè cas de Petra Delicado. La inspectora amb més caràcter, humor i visió de la vida de la nostra literatura.
El nou cas de la inspectora Petra Delicado comença quan troben el cos d'una dona d'uns cinquanta anys
assassinada de manera brutal a casa. Sobre el cadàver hi ha una carta d'amor anònima que reivindica l'assassinat,
justificant-ho amb l'abandonament del presumpte assassí per part de la víctima. El cas el porten Petra, Garzón i
un inspector del cos dels Mossos d'Esquadra a qui sorprenentment, ja que és més jove que Petra, li encomanen el

comandament. Tots sabem del caràcter de Petra, i en aquest cas, la tenacitat per descobrir la intriga es veurà
entrellaçat amb la seva rebel·lió interna davant d'una situació que li resulta inacceptable: ¿com pot ser que
aquest jove mosso sigui qui doni les ordres?

Mentrestant, segueixen apareixent cadàvers, i tot apunta que ens trobem davant d'un assassí en sèrie. El misteri
està servit.

No deixis mai de mirar el cel
Miquel Esteve

Editorial: Columna
Pàgines: 288
Idioma: català

Ningú pot ser lliure si no és abans amo d’ell mateix.
Barcelona, tardor del 2015. Apareix, en un banc de la plaça Adrià, el cadàver d’una dona, Imma Esparza.
La investigació la farà un singular detectiu dels mossos d’Esquadra que es comporta com si fos un
clàssic dels llibres o les pel·lícules del gènere i que està obsessionat per trobar un cas que el consagri en
la seva carrera. També hi ha una secretària judicial, l’Ester, que té la capacitat de parlar amb els morts
en el darrer alè de vida. El cadàver té una nota escrita a la boca: “no deixis de mirar al cel”, i la targeta
d’una agència matrimonial: Nirvana.

Meditació Zen
Lluís Nansen

Editorial: Viena
Pàgines: 216
Idioma: català

Les Claus per iniciar-se en la pràctica de la meditació zen.
La meditació zen és una pràctica que ens fa connectar amb el nostre ésser interior a través d’un mètode que ha
estat provat, experimentat i refinat durant segles, i que és considerat el camí més directe a la realització.

Grecia. Atenas y la Península
Guías visuales

Editorial: Aguilar
Pàgines: 348
Idioma: castellà

La Guia Visual de Grecia. Atenas y la Península és la guia indispensable per conèixer aquest meravellós destí.
Totalment actualitzada, Grecia. Atenas y la Península (Guies Visuals) inclou plànols exclusius dels barris més
importants que convé explorar a peu, així com itineraris i passejades per zones inusuals.
El seu nou disseny incorpora també nombroses fotografies a tot color i vistes tridimensionals dels principals
monuments i racons d'interès de Grècia.
Com a complement perfecte, una acurada selecció dels millors hotels, restaurants, cafès i botigues per a tots els
pressupostos, a més de detallada informació sobre mercats, oci nocturn i llocs d'interès per anar amb nens.
També trobaràs un plànol de la ciutat, un pla de transports, així com informació útil sobre com desplaçar-se per la
regió.
Finalment, els consells pràctic permetran explorar sense problemes cada racó de Grècia.

Guinness Records 2018
Guinness World Records

Editorial: Planeta Junior
Pàgines: 256
Idioma: castellà

Qui és el gos amb més seguidors a Instagram? Què és més gran: el major ou de Pasqua o el dinosaure més alt?
Qui va construir el museu del lavabo? Què causa més morts: els taurons o els “selfies”? Troba les respostes a
aquestes preguntes i moltes més en el superllibre de l'any.

El crit del Comte Arnau
Jaume Terrades

Editorial: Cruïlla
Pàgines: 144
Idioma: català

Més de cent anys després de la seva mort, les nits de lluna plena, el comte Arnau encara cavalca amb el seu
intrèpid cavall negre i aterreix vilatans i pagesos. Una terrible maledicció pesa damunt seu per culpa del seu
orgull, del seu abús de poder respecte als febles... Un xicot senzill de catorze anys ja fets, en Roger, una nit es
troba el comte que li diu que una persona noble com ell pot ajudar-lo a trencar la maledicció. A partir d'aquí la
vida del noi canvia: se'n va de casa a la recerca d'un ermità que sembla que el pot ajudar. Durant la recerca
trobarà bona gent que li donarà un cop de mà, estafadors que se'n voldran aprofitar... Un cop trobat l'ermità,
amb el seu ajut, en Roger viatja al temps del comte per ajudar-lo a evitar el malefici. Enmig d'amors i odis, mirarà
d'aconseguir-ho.

Reconquesta del regne de la fantasia
Geronimo Stilton

Editorial: Estrella polar
Pàgines: 512
Idioma: català
El Desè viatge al Regne de la Fantasia amb nous perfums i tufs, i tots els secrets de Geronimo Stilton!

Estimats amics rosegadors, el Regne de la Fantasia està en perill! Maggegant, amb l’ajuda del famós pirata Rat
Rater Escuat, vol robar l’Or dels Gnomoris i l’Ou de Foc del Drac Flamejant…
Acompanyeu-me en aquesta nova aventura fantàstica juntament amb Melisenda la Dolça i l’últim dels Erminis
Blaus!

Diari del Greg. Tot o res
Jeff Kinney

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 224
Idioma: català

PETA’T DE RIURE AMB LES ANÈCDOTES DEL NOI MÉS ESBOJARRAT!
El Greg mata les hores jugant a la consola de joc. La seva mare, farta que el seu fi ll no aixequi el cul del sofà, li diu
que ha d’obrir nous horitzons i espavilar-se. Llavors en Greg troba una càmera de vídeo antiga al soterrani de casa
seva i de sobte veu la llum: gravarà una pel·lícula de por amb els seu amic Rowley i així es faran rics i famosos!
Però... esteu segurs que és una bona idea? O és una nova fórmula per què en Greg es fiqui en més problemes?

Un granissat de mosques per al comte
Geronimo Stilton

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 128
Idioma: català
Per què em vaig deixar ensarronar per anar fins a Transsilràtia, al castell del comte Ratesky? Hi ha una boira tan
espessa que no shi veu a un pam del morro, i els habitants fan fortor dall! Brrr... Es diu que lall serveix per tenir
allunyats els vampirs...

Se m’ha trencat el cor
Elif Yamenici

Editorial: Flamboyant
Pàgines: 32
Idioma: català

Les receptes més senzilles per curar cors trencats. Una petita història plena de tendresa i emoció que ha captivat
a les editores.

