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Ulls de gel  
Carolina Solé 

  

Editorial: Columna Edicions S.A 

Pàgines: 800 

Idioma: Català. 

 

 

 

 

 

La Cerdanya, mes de novembre. Plou de matinada i una boira densa cobreix el fons de la vall. El cos d’en Jaume 

Bernat, el terratinent més poderós de la comarca, jeu inert sobre la terra gèlida d’una era. Entre els veïns, totes 

les sospites apunten a la Dana Prats: la seva família manté un litigi generacional amb la família Bernat per un 

assumpte de terres. Assetjada, la Dana demana ajuda a la seva amiga d’infància, l’advocada Kate Salas, que 

tornarà al seu poble natal disposada a demostrar la innocència de la seva amiga. 

 

 

 

 

Inferno 
Dan Brown 

  

Editorial: Timun Mas 

Pàgines: 256 

Idioma: Castellà 

 
 

 

 

 La reconeguda periodista Mónica G. Álvarez analitza detalladament Inferno i ens dona les claus per saber 

interpretar el fosc infern de Dante, teló de fons del best seller de Dan Brown. Gracies a un gran treball d’ 

investigació, l’ autora ens apropa als mistèris que envolten a la Divina Comèdia, concretament a la primera de les 

tres càntiques que composen l’ enigmàtica obra: Infiern 



 

 

La mort del censor 
Jordi Sierra i Fabra 

 

Editorial: Amsterdam Llibres 

Pàgines: 312 

Idioma: Català 

 

 

 

Una intriga apassionant ambientada a la Barcelona dels  anys seixanta, en ple franquisme. Una tèrbola trama d’ 

odis ocults i passions amagades marca la nova novel·la d’un dels autors de més èxit de les lletres catalanes. Vint-i-

set punyalades i quatre bales, una cruel venjança. Quan apareix el cadàver d’ un dels censors més populars del 

règim s’ encenen totes les alarmes de l’ Estat. El cas s’ ha d’ encarregar al millor home de la comissaria, l’ Hilari 

Soler, però  és el millor cas per encarregar-lo a algú amb escrúpols? Personatges obscurs, passats escabrosos, 

paraules prohibides i totes les misèries d’ una societat dominada per la repressió i la censura conflueixen en una 

intensa narració de ressonàncies colpidores. “ Hi he comptat com a mínim vint ganivetades, i és possible que en 

siguin més  n’ hi ha de superposades. Quant d ‘odi_ va dir l’ Hilari _I de ràbia. El devia continuar apunyalant quan 

ja era mort...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La terapeuta 

Gaspar Hernández 

 

Editorial: Planeta 

Pàgines: 256 

Idioma: Castellà 

 

 

 

 

 

Una novel.la psicològica que aborda els motius que generen l’ ansietat i l’ estrés d’ Héctor Amat, un actor de 

renom i una persona que pateix atacs d’ ansietat, es veu involucrat en un crim. Sense saber com, ni per què, 

apareix en un garatge al costat de la seva dona sense vida. Per més que busca dins la seva ment, no aconsegueix 

recordar res del què ha passat, i el temps juga en contra. Per recuperar els seus records, Héctor, anirà a la 

consulta de la psicòloga Eugènia Llort. Aquesta relació, en un primer moment professional, s’ anirà converitint en 

alguna cosa més i Héctor acabarà perdudament enamorat d’ aquesta dona a la que considera un impossible, i a la 

que necessita tenir sempre aprop. Una excel.lent novel.la que aborda amb sensibilitat i inteligència els problemes 

de l’ estrés i l’ ansietat, un dels grans reptes del món modern. Gaspart Hernández, mestre de la divulgació 

psicològica a Espanya. 

El perfume del melocotón 

Johanne Harris 

  

Editorial: Duomo Editorial  

Pàgines: 434 

Idioma: castellà 

 

 

 

 

“ El vent va portar a París la carta de l’ Armande i el vent duguè a Vianne Rocher a Lansquenet. Però tot ha 

canviat: la xocolateria on  venia els seus “ somnis, dolços i inofensives temptacions”, que tant van revolucionar la 

vida del poble i la seva pròpia, s’ ha convertit en una escola. El malestar i la desconfiança, recorren ara, els estrets 

i empedrats carrers d’ abans, però el paisatge es tant diferent que, inclús, el mosèn, ja no té por a Vianne i 

requereix la seva ajuda.  

 



 

 

El juego de Ripper 
Isabel Allende 
 

 

Editorial: Plaza & Jones Editores 

Pàgines: 480 

Idioma: castellà 

 

 

 

La novel.la recorda a les millors històries dels Mestres de suspèns. Es tracta d’ un trenca-closques perfectament 

ideat, on les peces van encaixant a mesura que s’ avança en la lectura fins a un inesperat final. Amb el joc de 

Ripper, Isabel Allende dona un gir a la seva narrativa i, amb el seu inconfundible estil, s’ atrabeix amb una trama 

d’ investigació que demostri la seva inagotable capacitat de reinvenció. El llibre ens deleita amb personatges 

inolvidables que emocionaràn als lectors des de la primer pàgina. Tal com va predir l’ astròloga de San Francisco, 

una onada de crims van començar a sacsejar la ciutat. En l’ investigació sobre els assassinats, l’ inspector Bob 

Martin, rebrà l’ ajuda d’ un grup d’ internautes especialitzats en jocs de rol, Ripper. “ La meva mare encara està 

viva, per la matarà el divendres Sant a mitjanit”. L’ advertí, Amanda Martín a l’ inspector jefe i aquest no ho posà 

en dubte, perquè la noia havia donat probes de saber més que ell i que tots els seus companys del departament 

d’ homicidis. La noia estava cautiva en un dels divuit mil quilòmetres quadrats de la badia de San Francisco, tenen 

poques hores per trovar-la amb vida i ell no sap per on començar a a buscar-la.Com en les seves anteriors 

novel.les, a través d’ aquesta historia s’ aborden temes universals com l’ ecología, degensa social, racisme, 

migració, la generació hippy, el món gay, les medicines naturals, la relació ment-cos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Mil Revolts 
Maria Mercè Roca 

 

Editorial: Barcanova 

Pàgines: 192 

Idioma: català 

 

 
 
 
 

 

Mil revolts és el viatge de tres argonautes moderns —l’avi Genís, el seu nét Albert i la seva companya d’institut, la 

Neus—, a la recerca d’un velló d’or molt especial: la senyoreta Isabel, un antic amor d’en Genís. Es tracta d’una 

dona que sempre tenen a tocar però que se’ls esmuny i els fa anar cada vegada més lluny, en un periple que els 

porta de Girona a Gandesa, de Gandesa a Tremp i de Tremp a Girona. Però un viatge sempre és descobriment i 

canvi, i al costat de la il·lusió d’en Genís per tornar a viure l’amor de la seva vida, hi trobem l’evolució dels 

sentiments de l’Albert, que primer són de ressentiment envers el seu avi, però que canviaran fins al punt que el 

noi es convertirà en el més gran defensor de la decisió del seu avi i, a més, serà capaç de guardar un gran secret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sota el mateix cel 

Núria Pradas 
 

 

Editorial: Columna Edicions S.A 

Pàgines: 176 

Idioma: català  

 

 

És l´any 1941, i Claire viu amb la seva mare al petit poblet de Cambes-en-Plaine, a la Baixa Normandia. El seu pare 

és un dels milers de francesos que ja no tornaran mai més a casa. La vida es fa difícil per a una jove amb ganes de 

menjar-se el món. I llavors arriben els alemanys. I, amb ells, Geert. El poble s´ omple d´uniformes enemics. Els 

oficials es reparteixen per les cases del poble. Geert és enviat a la casa del mestre, la casa de Claire.De mica en 

mica, els dos joves deixen de mirar-se com a enemics i comencen a mirar-se com el que són: un jove de divuit 

anys i una noia de setze. S´estimen de debò. Però el destí que els va unir en aquelles circumstàncies tan adverses, 

els tornarà a separar. Rússia ha declarat la guerra a Alemanya. Els soldats alemanys se´n van al front rus. Geert i 

Claire no tenen dret ni a un darrer adéu... II Premi Carlemany al Foment de la Lectura. 

 

 

Colesterol, Triglicéridos y su control 
Ana Maria Lajusticia 
 

 

Editorial: EDAF 

Pàgines: 160 

Idioma: castellano 

 

 

 

Un llibre rigurós però a la vegada assequible, que dóna al lector tota l’ informació necessària per conèixer en 

profunditat què és el colesterol i de quina manera pot beneficiar la nostra salut, el seu correcta control. Què és el 

colesterol “bo”? i el colesterol “dolent”? Què són les grasses saturades o els triglicèrids? Què són els olis omega? 

La part més important es aquella en la que mostra al lector la sèrie d’ aliments que realment són beneficiosos per 

la nostra salut, o pel contràri  la perjudiquen. Aclara moltes de les idees  que popularment  s’ han difós sense tenir 

una base científica.  

 



 

 
Com hem de parlar perquè els fills escoltin i escoltar perquè els fills parlin 

Adele Faber 
 

 

Editorial: Medici 

Pàgines: 344 

Idioma: català  

 

 

 

 

Llibre supervendes que proporciona als pares la formació necessària per ser més eficaços amb els fills. Elogiat 

amb entusiasme per part de pares i educadors de tot el món, l'enfocament pràctic i respectuós de Faber i Mazlish 

aconsegueix que les relacions amb nens de totes les edats siguin menys estressa nts i més gratificadores. Amb 

l'edició del trentè aniversari, aquestes expertes guardonades comparteixen la seva visió més actualitzada i els 

suggeriments que han recollit al llarg dels anys. Els seus mètodes comunicatius -deliciosament il.lustrats- 

ofereixen formes innovadores de solucionar problemes comuns. Amb aquesta obra s'aprendrà a: enfrontar els 

sentiments negatius del fills; expressar l'enuig sense ferir; aconseguir la col.laboració dels fills; establir límits 

ferms a la vegada que es conserva la bona voluntat; fer servir alternatives al càstig i solucionar els conflictes 

familiars pacíficament. 

 

 

Fisiologia dels esports de resistència a la muntanya 
Kilian Jornet i Fabienne Durand 
 

 

Editorial: Cossetània 

Pàgines: 112 

Idioma: català 

 

 

En la darrera dècada molts atletes s'han decantat per noves activitats de resistència o d'ultraresistència. El món 

de les curses de muntanya, el trail, està en plena efervescència i, any rere any, els esportistes superen una mica 

més els seus límits fisiològics. Com s'ha de preparar un corredor per encarar aquesta mena de r eptes? Com 

s'adapta l'organisme a aquests canvis? Com es pot córrer durant més de 20 hores i adaptar-se a la calor o el fred 



extrems en una cursa d'altura? Aquesta obra didàctica és el fruit de la trobada entre Kilian Jornet, gran campió de 

la resistència en entorns de muntanya, i Fabienne Durand, fisiòloga de l'exercici apassionada per la muntanya. El 

llibre ens proposa analitzar els principals sistemes de l'organisme que participen de l'exercici, les seves 

adaptacions i els seus límits en el context de l'altitud. S'hi aborden problemes característics dels atletes entrenats 

en la resistència, com ara la hipereactivitat bronquial, la hipoxèmia de l'exercici o l'estrès oxidatiu. S'hi presenten 

un conjunt d'elements ineludibles, tant d'ordre anatòmic com fisiològic, de manera clara i sintètica, 

complementats amb apunts, fotografies i figures a tot color. Per il·lustrar aquestes contribucions científiques, a 

cada capítol Kilian Jornet ens revela les seves estratègies relatives a l'esforç i els seus límits, així com informacions 

sobre la realitat de la seva pràctica. Ens explica com fer servir sobre el terreny les dades fisiològiques per 

optimitzar el seu entrenament. 

 

La Cigonya 
Elisenda Queralt 
 

Editorial: Combel 

Idioma: català  

 

 

 

Una col.lecció per concienciar els més petits de la necessitat de protegir les espècies animals en perill d’ extinció. 

 

 

 

Benvinguts a la masia 
Pep Besora 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines:150 

Idioma: català 

 

 

 

Un mes i mig després del campus de Ribes de Freser, l´Arnau, l´Emili, la Piera, en Bakary i en Llagosta comencen el 

primer curs al futbol base de la Masia. A partir d’ara s’hauran d’esforçar al màxim: entrenaments, lliga, estudis... I 

això no és tot, un misteriós robatori e ls convertirà també en uns detectius temeraris! 

 

 



 

Les aventures del Rei Artús 

Geronimo Stilton 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 

Idioma: català  

 

 

 

Benvinguts a la Bretanya, el punt de trobada del llegendàri Rei Artús i els valents Cavallers de la Taula Rodona. 

Tots junts s’ enfrontaràn amb coratge a proves terribles, enemics sense escrúpols i fets malvats. Una aventura 

extraordinària per viure amb Gerònimo Stilton! 

 

 

Al mam, no ve d’ un pam! 

Francisco Ibañez 
 

 

Editorial: Ediciones B 

Pàgines: 48 

Idioma: català 

 

Si en els dos últims àlbums, l'argument estava dedicat al món del motor, en aquest canviem de registre, l'alcohol 

serà el punt central en el qual girarà la història de Al mam, que no ve d'un pam!.  

 

Tot seguit d'unes pàgines introductòries sobre l'alcohol en la història humana més humorístiques que reals, els 

dos agents de la T.I.A. reben una feina molt important. Hi ha un excés de consum d'alcohol per part de joves en 

carrers i places i en qualsevol hora del dia, comportant molèsties pels veïns a més d'embrutar la via urbana. Així 

doncs els dos agents hauran de descobrir qui és el responsable que subministra l'alcohol, però com ja sabem, 

essent propi d'ells abans de trobar-lo seguiran multitud de pistes falses les quals comportaran que en facin de ben 

grosses.  

 

Tota una critica amb humor del fenomen conegut com a "botellón".   



 


