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Una habitación propia 
Virgina Woolf 
 
Editorial: DeBolsillo 
Pàgines: 192 
Idioma: Castellà 
 

L’any 1928 a Virginia Woolf li van proposar donar una sèrie de xerrades sobre el 
tema de la dona i la novel·la. Lluny de qualsevol dogmatisme, va plantejar la 
qüestió des d'un punt de vista realista, valent i molt particular. Una pregunta: 
¿què necessiten les dones per escriure bones novel·les? Una sola resposta: 
independència econòmica i personal. 
 

 

 

The House at Riverton 
Kate Morton 
 

Editorial: Pan Books 
Pàgines: 624 
Idioma: Anglès 
 

Durant una festa espectacular de l'alta societat a Riverton Manor, una preciosa 
mansió a la vora d'un llac, un jove i prometedor poeta es lleva la vida. Els únics 
testimonis d'aquest fet dramàtic, les germanes Hannah i Emmeline Hartford, no 
es parlaran mai més 
 

 

 

Dones que no perdonen 
Camilla Läckberg 
 

Editorial: Amsterdam 
Pàgines: 208 
Idioma: Català 
 

L’Ingrid va renunciar a la seva carrera professional per tenir cura de la seva fill.. La 
Brigitta és mestra d’escola, tothom l’adora, però ningú no sap l’infern que viu a 
casa. La Victoria és una dona russa casada per internet amb un suec de poble 
alcoholitzat i, en la distància, explica contes de fades a la seva mare. A ulls del 
món, les seves vides són perfectes, però totes tres viuen sotmeses a la voluntat i 
al desig dels seus marits. 
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El enigma de la habitación 622 
Joël Dicker 
 

Editorial: Alfaguara 
Pàgines: 624 
Idioma: Castellà 
 

Una nit de desembre, un cadàver jeu a terra de l'habitació 622 de l'Palace de 
Verbier, un hotel de luxe als Alps suïssos. La investigació policial no arribarà mai a 
terme i el pas de el temps farà que molts oblidin el que ha passat. Anys més tard, 
l'escriptor Joël Dicker arriba a aquest mateix hotel per recuperar-se d'una ruptura 
sentimental. No s'imagina que acabarà investigant el vell crim, i no ho farà sol. 
 

 

 

Mar d’estiu 

Rafel Nadal 
 

Editorial: Univers 
Pàgines: 224 
Idioma: Català 
 

Una aproximació sentimental al Mediterrani, als petits plaers de la vida, i una 
invitació a observar i descobrir les històries dels llocs i de les persones que 
l'habiten. A Mar d'estiu, Nadal ret homenatge a la mar de la seva infància i 
joventut. 

 

 

Sis nits d’agost 
Jordi Lara  
 

Editorial: Edicions de 1984 
Pàgines: 208 
Idioma: Català 
 

El sis d’agost de 2007 un home va sortir de Barcelona i va pujar a la muntanya per 
morir-hi sol. Aquell mateix dia complia setanta-cinc anys; es deia Lluís Maria 
Xirinacs i tenia una llarga trajectòria pública com a lluitador per les llibertats i 
filòsof pacifista. ¿Per què ho va fer? ¿Era un suïcidi o era una altra cosa? Sis nits 
d’agost és la història d’aquella mort volguda, singular, misteriosa. La revelació de 
com va ser preparada escrupolosament i com va afectar tantes persones, i 
l’aventura d’un escriptor per esbrinar el sentit d’una acció com aquella. 
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La història dels bonobos amb ulleres  
Adela Turin 
 
Editorial: Kalandraka 
Pàgines: 40 
Idioma: Català 
 

Fa molts i molts anys, hi havia un grup de bonobos que vivia en un petit 
manglar. Els bonobos estaven sempre molt ocupatsrosegant les fruites i les 
baies, les nous i les llavors, les arrels i els brots, que les bonobes collien amb 
abnegacióper a ells i per a la mainada...  
 

 

 

Haikus d’animals 
Estel Baldó 
 
Editorial: Barcanova 
Pàgines: 24 
Idioma: Català 
 

Els haikus són ideals perquè els més petits descobreixin la poesia. Aquests 
textos poètics, dorigen japonès, són fàcils de llegir i de comprendre per als 
lectors daquestes edats. Els haikus danimals parlen danimals molt propers que 
podem trobar al nostre voltant.  
Especialment recomanat per a primers lectors. Amb lletra de pal 

 

 

Ara em dic Joana 
Jessica Walton 
 
Editorial: Animallibres 
Pàgines: 40 
Idioma: Català 
 

El Martí juga cada dia amb el seu osset Joan. Moltes vegades els acompanya la 
seva amiga Ada. Però un dia, l'osset està trist. Nen o nena? Només cadascú sap 
què és i com se sent, i davant d'això, el més important de tot és l'amistat. Una 
història commovedora, dolça i tendra sobre ser un mateix.  
 



 

 

L’art de ser normal 
Lisa Williamson 
 
Editorial: Fanbooks 
Pàgines: 416 
Idioma: Català 
 

En el seu primer dia de curs, en Leo només té un objectiu: passar desapercebut 
i que ningú s’assabenti del seu passat. Però les coses es compliquen: la noia 
més guapa de la classe s’enamora d’ell i, a més a més, comença a fer-se amic 
d’en David, el raret de la classe. Els secrets, però, són difícils de guardar... 

 

 

Edison 
Torben Kuhlmann 
 
Editorial: Juventud 
Pàgines: 112 
Idioma: Castellà 
 

Motivat per una antiga història familiar, Pablo busca l'ajuda d'un professor de la 
Universitat dels Ratolins per inventar un aparell capaç de submergir-se fins a les 
profunditats de l'oceà Atlàntic. Junts iniciaran un laboriós procés d'estudi que 
els portarà a trobar una arca perduda en el mar amb una sorpresa al seu 
interior: el diari d'un avantpassat de Pablo, que el relacionarà amb un dels 
inventors més importants de la història. 
 

 

 

En Cornèlius 
Leo Lionni 
 
Editorial: Kalandraka 
Pàgines 36 
Idioma: Català. 
 

Així que van sortir de l’ou, els petits cocodrils van gatejarfins a la vora del riu. 
Però en Cornèlius va caminar ben dret...La història d’en Cornèlius, com totes les 
obres de Leo Lionni, convida a pensar i aprendre valuoses lliçons vitals. El valor 
de la diferència, la comprensió i el respecte per qui no actua segons les 
convencions establertes, a més de l’esforç que requereix l’aprenentatge, es 
reflecteix en aquest clàssic de la literatura infantil. 
 

 


