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Benvolguda 
Empar Moliner 
 
Editorial: Columna  
Pàgines: 232 
Idioma: Català. Ficció 
 

La Remei Duran és una dibuixant de prestigi que es considera una atractiva senyora 
de cinquanta i pocs anys, massa feliç esposa i mare. Una tarda, asseguda al seient del 
darrere del cotxe familiar, endevina, amb tota nitidesa, que el seu jove marit, 
violinista titular en una orquestra, s’enamorarà de la noia, violinista suplent.  
 

 

 

Ningú sabrà qui ets 
Jordi Basté i Marc Artigau 
 

Editorial: Rosa dels vents 
Pàgines: 240 
Idioma: Català. Ficció 
 

El Rafa es un professor d'historia d'institut que es mou des de fa temps per les zones 
mes fosques d'internet, intentant engegar una revolució. Convençut que la societat 
està podrida i que nomes una bona sacsejada pot fer reaccionar la gent, aconsegueix 
reunir un grup de nois disposats a arribar fins a les darreres conseqüencies.   
 

 

 

Morir-ne disset 
Sergi Belbel 
 

Editorial: Edicions Proa 
Pàgines: 224 
Idioma: Català. Ficció 
 

Ernest Calvo, fill d’una família immigrant vinguda del sud d’Espanya, neix i creix en 
una ciutat industrial del Vallès Occidental, en la qual s’integra com el més català dels 
catalans. Mentre va relatant, amb nostàlgia i humor, la seva infantesa i la seva 
joventut, es confessa autor d’una sèrie d’assassinats comesos entre el període que 
va del cop d’estat de febrer de 1981 fins als Jocs Olímpics de Barcelona del 92.  
 

NOVETATS 
Biblioteca Municipal Josep Picola 

 

Maig 2022 



 

 

El mentlista 
Camilla Läckberg 
 

Editorial: Columna 
Pàgines: 752 
Idioma: Català. Ficció 
 

En un parc d’atraccions, als afores d’Estocolm, apareix el cos d’una jove assassinada 
de manera macabra: dins d’una caixa de fusta, travessada per diverses espases. 
L’agent de policia Mina Dabiri, reservada i metòdica, forma part de l’equip especial 
d’investigació que es fa càrrec del cas. Quan la Mina esgota totes les possibles pistes, 
recorre al conegut mentalista Vincent Walder perquè els ajudi a desxifrar els indicis 
que sembla que connecten l’assassinat amb el món de l’il·lusionisme. 
 

 

 

El sintonizador 

José Luis Ordóñez 
 

Editorial: Algaida 
Pàgines: 312 
Idioma: Castellà. Ficció 
 

Ricardo Rivas, un octogenario y exitoso escritor, recibe en una noche de tormenta la 
inesperada visita de su hija Elena, una científica de primer nivel. Es un encuentro 
lleno de recuerdos del pasado, nostalgia y donde flota el deseo de reencontrarse con 
mayor frecuencia. Pero no es el único motivo de la visita de Elena. En realidad, ella 
trae su nueva invención: un artilugio capaz de explorar zonas tenebrosas del pasado 
y que podría dar luz a los últimos días en la vida de Mariano José de Larra. Algo, en 
definitiva, capaz de provocar grandes cambios en la historia. 

 

 

 

El libro negro de las horas 
Eva Gª Sáenz de Urturi 
 

Editorial: Planeta 
Pàgines: 384 
Idioma: Castellà. Ficció 
 

L'exinspector Unai López d'Ayala rep una trucada anònima que canviarà el que creu 
saber del seu passat familiar: té una setmana per trobar el llegendari Libro negro de 
las Horas , una joia bibliogràfica exclusiva, si no, la seva mare, que descansa al 
cementiri des de fa dècades, morirà. Com és possible això? 
Una cursa contrarellotge entre Vitòria i el Madrid dels bibliòfils per traçar el perfil 
criminal més important de la seva vida, un capaç de modificar el passat, per sempre. 
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Caramels màgics 
Heena Baek 
 
Editorial: Kókinos 
Pàgines: 48 
Idioma: Català. Ficció. 
 

Un nen solitari s'entreté jugant a bales. De cop, un dia, troba unes bales 
diferents... Són caramels! I són màgics! Caramels màgics és un curiós, estrany i 
commovedor relat reforçat amb sorprenents il·lustracions, tot integrant uns 
vistosos ninots de paper maixé fotografiats que aconsegueix un efecte 
tridimensional extraordinàriament expressiu. 
 

 

 

Cues de somnis 
Rita Sineiro 
 
Editorial: Akiarabooks 
Pàgines: 40 
Idioma: Català. Ficció. 
 

“El camp on ens han dut és com una gran ciutat de tendes. Tot és molt lluny, 
sempre hi ha molta gent a tot arreu i per a qualsevol cosa s’ha de fer una cua 
molt llarga. El pare no ho sap, però amb el que jo somio de debò, de debò, és 
amb una cua que ens torni a casa.” Un conte sobre la crisi dels refugiats a través 
dels ulls d’un nen tancat en un camp d’acollida. 
 
 

 

 

Descobrim l‘energia 
Johanes Hirn 
 
Editorial:Juventud 
Pàgines: 48 
Idioma: Català. Llibre de coneixements. 
 

Tots sabem que l’energia és important, però sabem què és exactament? La calor 
del Sol, el moviment dels nostres cossos, l’energia dels rius i oceans, la força del 
vent…, tot al nostre voltant ens mostra l’energia! 
En aquest àlbum magníficament il·lustrat i amb dinàmics diagrames veurem d’on 
prové l’energia, com ha evolucionat el seu coneixement, des del descobriment 
del foc als avenços en energia nuclear, i com l’ésser humà ha après a aprofitar-la 
de maneres diferents per fer que la seva vida sigui més fàcil. 
 



 

 

Els homes plorem  
Joan Turu 
 
Editorial: El Cep i la Nansa 
Pàgines: 40 
Idioma: Català. Ficció 
 

El Nil està confós. Nota que s’està fent gran i sap que els nens quan creixen es 
converteixen en homes. Però… com és ser un home? Mira al seu voltant, observa 
la família, els homes de la televisió, del carrer… I ja se sent preparat, avui el Nil es 
presentarà a l’escola fet tot un home.  

 

 

La nit de la visita 
Benoît Jacques 
 
Editorial: Montena 
Pàgines: 128 
Idioma: Castellà. Poesia 
 

De nit, l’àvia està sola a casa esperant que la seva Caputxeta li porti el sopar. 
Apareix en canvi al Gran Llop Ferotge que, tractant de fer-se passar per 
repartidor de menjar a domicili per tal d’entrar a la casa, xocarà amb la 
indestructible sordesa de la velleta, un mur infranquejable capaç de portar-lo a la 
vora de la desesperació. Una història hilarant que posarà a prova els teus nervis. 
 

 

 

21 días 
Silvia Vecchini 
 
Editorial: Maeva Young 
Pàgines 144 
Idioma: Castellà. Còmic 
 

Lisa recibe una visita inesperada. Es Ale, el amigo inseparable de cuando era 
pequeña. Pronto están unidos de nuevo; el juego interrumpido de entonces —la 
construcción de una balsa— los está esperando. Pero algo ha cambiado, hay un 
gran secreto que mina la serenidad de Ale, arraigado en un agosto de hace 
muchos años. ¿Qué fue lo que pasó aquel verano en el lago? Lisa tiene 21 días 
para descubrirlo, antes de que Ale vuelva a partir, quizá para siempre. 
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