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Clandestins 
Antoni Batista 
 
Editorial: Angle 
Pàgines: 320 
Idioma: Català 
 
Noms falsos, pisos francs, dobles personalitats: res no era el          
que semblava. Els clandestins es van enfrontar a la dictadura          
franquista en la lluita per les llibertats polítiques i nacionals.          
Aquesta és la seva història, neta de falsedats i rumors          
interessats, lliure de revisions idealitzades. L’autor els va        
conèixer i va compartir-ne els escenaris. 
 
A Clandestins, Antoni Batista assumeix el risc intel·lectual        

d’endinsar-se a explicar-los des dels seus amagatalls i des dels seus interiors: Gregorio             
López Raimundo, Joan Comorera, Ramon Sunyer, Miguel Núñez, Tomasa Cuevas, Palmira           
Domènech, Francesc Vicens, Quico Sabaté... i tanta altra gent compromesa i valenta, amb             
històries gairebé increïbles que són rescatades aquí de l’anonimat i l’oblit. 
 

 
 

La Gran Estafa 
John Grisham 
 
Editorial: Plaza & Janés 
Pàgines: 432 
Idioma: Castellà 
 
Mark, Todd y Zola decidieron estudiar Derecho en        
Washington para cambiar el mundo, para hacer de él un          
lugar mejor. Pero ahora que están en el tercer año, se dan            
cuenta de que han sido víctimas de un fraude: pidieron un           
cuantioso préstamo para estudiar en lo que ha terminado         
siendo una escuela de segunda categoría, centrada en ganar         
dinero, y tan mediocre que los alumnos rara vez aprueban el           
examen final. 

 



Investigando, descubren que la escuela es parte de una cadena operada por un fondo de               
dudosa reputación que, además, también dirige un banco especializado en préstamos           
estudiantiles. 
 
Sin embargo, no todo está perdido. Puede que haya una forma de librarse de la deuda,                
desenmascarar al banco, destapar el fraude y sacar provecho al mismo tiempo. Pero para              
que su plan tenga éxito, tendrán que abandonar la escuela sin graduarse, lo que sería una                
locura... O quizá no. 
 

 
 

La Sivella 
Josep Viñas 
 
Editorial: Gregal 
Pàgines: 186 
Idioma: Català 
 
Una sèrie de personatges passegen per damunt de les         
ferides que la vida els ha infringit. Algunes han cicatritzat          
més o menys bé, però d'altres es van obrint i tancant, i les             
nafres són doloroses. La violència, explícita i implícita,        
apareix de manera intermitent en la vida d'aquests homes i          
dones. S'exhibeix en diferents formes: emocional, verbal,       
misògina, masclista, sexual... però violència al cap i a la fi. 
 

Una sivella, lluent i brillant, és la peça que els uneix a tots plegats i que els portarà a prendre                    
decisions arriscades de conseqüències imprevisibles. De fet, a través de les marques            
causades per les sivelles, descobrirem com aquests éssers humans esdevenen persones           
complexes, contradictòries, animals sense ànima, criatures desesperades. En alguns         
casos, aprofiten les segones oportunitats; en d'altres, les ferides del passat els portaran a la               
desesperació. 
 
La sivella, aquesta sivella, és alhora causa i efecte, excusa i essència. L'entramat de la               
novel·la parteix de l'objecte, que esdevé motor dels subjectes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Warcross 
Marie Lu 
 
Editorial: Nocturna Ediciones 
Pàgines: 431 
Idioma: Castellà 
 
«Todo es ciencia ficción hasta que alguien lo convierte en          
ciencia real». Para los millones de usuarios que se conectan          
en busca de adrenalina o por la euforia de experimentar un           
nuevo estilo de vida, Warcross es más que un juego; es una            
revolución. Emika Chen trabaja como cazarrecompensas      
rastreando a los jugadores que vulneran la ley. Y se trata de            

un mundo competitivo, por lo que un día asume un desafío muy arriesgado: hackear la               
partida inaugural de los campeonatos mundiales. Convencida de que van a detenerla, Emika             
se sorprende cuando en su lugar recibe una llamada del hermético creador de Warcross              
con una oferta irresistible: introducirla en la próxima edición del torneo para investigar un fallo               
de seguridad.En Tokio le esperan la fama y la fortuna. Y el juego le ofrece una partida sin                  
consecuencias...¿Verdad? 
 

 
 

Cor de cactus i altres formes      
d’estimar 
Anna Manso 
 
Editorial: Gran Angular 
Pàgines: 248 
Idioma: Català 
 
La Lara va a comprar unes entrades per a una sessió de DJ.             
Però s’equivoca de lloc i troba el Diego, que fa cua per            
arreglar els papers d’estrangeria. El destí ha fet que es          
coneguin, diu ell. Segons ella, ha estat la mala sort. Aquesta           
és la història de la Lara i el Diego, i d’un curs que comença              
amb una catàstrofe i que acaba… Bé, tot depèn de com es            

miri. 
 
Amb aquesta novel·la, l'Anna Manso ens convida a enamorar-nos i a estimar. A estimar a               
tothom, la família, els amics..., però a estimar bé, sense rancors, sense culpa, sense              
prejudicis i, sobretot, a estimar-nos a nosaltres mateixos. I ens hi convida amb optimisme,              
amb una història i un món molt proper als lectors:  el seu propi món. 

 



 

És complicat 
Pasqual Alapont 
 
Editorial: Bromera 
Pàgines: 128 
Idioma: Català 
 
 
David només té set anys, però la vida li ha mostrat ja el seu              
costat més fosc. La seua veu, curiosa i espavilada, ens          
condueix pel relat del seu dia a dia, a l’escola i a casa… Va              
d’ací cap allà amb diversos oncles i les seues famílies. Fins i            
tot se’n podria anar a viure amb un altre parent, al Canadà. La             
tendresa amb què David exposa la seua realitat embolcalla el          
lector i el duu cap al descobriment d’una veritat difícil          

d’empassar. Encara que intenta assumir-la amb un esperit i una voluntat impropis de la seua               
edat, oblidar és complicat. 
 
 
 

 
 

La porta prohibida 
David Nel·lo 
 
Editorial: Cruïlla 
Pàgines: 184 
Idioma: Català 
 
 
La Gisela i la Gunda visiten el Museu d'Art Modern amb la            
professora i les companyes d'escola. Quan la Gunda obre una          
porta en la qual diu molt clar: «Porta Prohibida. No hi entreu            
mai», la visita al museu es converteix en una aventura          
inimaginable. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

El gatet de la nit 
Sonja Danowski 
 
Editorial: Lata de Sal 
Pàgines: 48 
Idioma: Català 
 
 
El Toni és un nen molt especial. Li agraden molt els animals i             
dona tots els seus joguets, perquè la protectora de la seva ciutat            
pugui tenir fons per tenir cura de tots els animals que ajuda. Allà             
coneix al Valentí, un gat molt especial que li robarà el cor a ell i a                

tots els lectors d’aquest conte, que ens parla de valors com la generositat i la solidaritat. 
 

 

El meu unicorn màgic 
Yujin Shin 
 
Editorial: Brúixola 
Pàgines: 10 
Idioma: Català 
 
 
Arc Iris és un unicorn màgic. Vols saber tot el que fa?            
Obre les pàgines del llibre i descobreix-ho! 
 

 
 


