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L’hereu
Jo Nesbo

Editorial: Proa Edicions
Pàgines: 528
Idioma: català
En Sonny, fill d’un policia teòricament corrupte que va preferir suïcidar-se abans que patir la vergonya de ser
assenyalat com a tal, fa dotze anys que és a la presó per uns crims que no ha comès; a canvi rep un bon
assortiment d’heroïna de part dels funcionaris corruptes que se n’aprofiten. La seva addicció va començar
després del suïcidi del seu pare.. En Sonny és només la punta de l’iceberg d’un sistema corrupte que afecta
policies, jutges i carcellers, i que està encapçalat pel més gran criminal d’Oslo, el Twin. Però quan descobreix que
el seu pare era un bon policia i un bon home protagonitza una espectacular fugida i comença a caçar a tots
aquells que han comès els crims pels quals ell ha estat condemnat. Però s’enfronta al Twin, i fuig també de la
policia mentre busca una persona que sap el secret que a ell més l’interessa…

Què farà en Sonny quan es vegi acorralat? Trepidant i electritzant com ens té acostumats, Jo Nesbo no decebrà
ningú amb aquest espectacular thriller.

La Fugitiva
Blanca Busquets

Editorial: Proa Edicions
Pàgines: 288
Idioma: català

La Mireia és una dona de més de noranta anys que viu sola en un pis de Barcelona. Cada vegada més esquerpa, la
Mireia només s’entén bé amb la seva néta, la Sònia. Mentre escolta els sorolls del carrer i espia els llogaters del

pis del costat, rememora la seva vida i tot el que ha causat que la seva filla l’eviti tant com pot i que el seu fill no li
parli des de fa molts anys. Gràcies als fets que la Mireia recorda, entendrem la seva solitud i el seu recel. Amb una
mica de sort, un seguit de fets inesperats podria desembolicar una vida bloquejada des de fa molt anys.

L’Exèrcit Furiós
Fred Vargas

Editorial: Amsterda Llibres
Pàgines: 408
Idioma: català
Ordebec, Normandia. En ple segle XXI, una antiga llegenda té atemorit el poble: un exèrcit d’homes i animals,
morts i mig descompostos, fa la ronda de nit pel camí de Bonneval. La seva aparició sempre ha estat preludi de
desgràcies, d’execucions sumàries que responen a un peculiar sentit de la justícia ancestral. I així ha estat des de
l’edat mitjana.

Ara, la jove Lina assegura haver vist passar l’Exèrcit furiós, i profetitza que quatre habitants d’Ordebec estan
condemnats a córrer la sort dels perdedors. Lluny de la jurisdicció que li correspon, el comissari Adamsberg
arrossega la seva Brigada a enfrontar-se al cas amb mètodes erràtics que limiten amb la legalitat, tal com la
història limita amb el mite i la superstició.

Neonazi
F.Timo

Editorial: Libros de Seda
Pàgines: 216
Idioma: castellà
Timo F ens mostra la vida d'un jove neonazi, un assumpte poques vegades abordat des del punt de vista d'un
adolescent. Què pot portar a un jove a deixar-se arrossegar per un grup radical d'extrema dreta? I com pot

escapar d'aquest món? Història autobiogràfica. Timo acaba pertanyent a un grup de joves neonazis sense saber
molt bé per què: pot ser que la seva ideologia li interessi poc, però amb catorze anys, una família desestructurada
i sense saber ben bé què fer amb la seva vida, comença a escoltar música neonazi, a participar en manifestacions
d'extrema dreta i sentir que, d'alguna manera, es rebel·la contra la societat. Almenys en aquest grup rep un cert
reconeixement. Així, aviat començarà a fer amistat amb nois que participen en campaments militars i acaba sent
el cap d'un grup neonazi local. Però llavors, la policia comença a trepitjar-li els talons i, de sobte, tot deixa de
semblar tan bonic. De veritat vol portar una vida així, acabar sent un delinqüent?

El Tesoro Cósmico
Lucy & Stephen Hawking

Editorial: Montena
Pàgines: 224
Idioma: castellà
Alguna cosa no va bé. L'Eric, l'antic veí d'en George, està a Florida treballant en un projecte científic per descobrir
si hi ha vida al planeta Mart i en altres llocs del sistema solar. El robot encarregat de la missió actua de forma molt
estranya i, segons li explica l'Annie a en George, un àlien els ha enviat un missatge per dir-los que han de tornar a
l'espai si no volen que el món s'acabi! Un cop més,l'Annie i en George s'hauran enfundar sobre vestits espacials i
seguir les pistes que les conduccions fins a un perillosíssim i sinistre personatge ...

Hem arribat tard a classe
Alejandro Palomas

Editorial: Vollana Edicions
Pàgines: 169
Idioma: català
La Lali i en Marc estudien l’ESO a l’Institut Pedra de l’Encant. Aquest matí no s’han presentat a l’examen de
literatura catalana medieval que tenien a primera hora amb la seva exigent professora, la Blanca Espriu. A l’hora

del pati arriben corrents acompanyats per la Paula, la germana de la Lali. Quan la professora els pregunta quin és
el motiu perquè no s’hi hagin presentat, li confessen que la Lali ajudava el novel·lista Joanot Martorell, la Lali
s’implicava en intrigues de palau, i en Marc defensava Gal·lípoli a les ordres del capità Ramon Muntaner. Es
creurà la Blanca aquesta increïble història?

Parlem… abans de dormir
Small Talk Limited

Editorial: Brúxiola
Pàgines: 25
Idioma: català
Aquest llibre serveix per desenvolupar el llenguatge de l’infant d’una manera divertida. Seguint les rutines prèvies
a l’hora d’anar a dormir, s’ofereix una conversa per motivar l’infant que parli i faci les seves primeres associacions
d’imatges, sons i paraules.

El Petit Príncep per als més petits
Antoine de Saint-Exupéry

Editorial: Brúixola
Pàgines: 16
Idioma: català
Reviu amb els més petits la poètica i commovedora història d’El petit príncep amb aquest preciós text pensat per
a ells i les meravelloses il.lustracions originals d’Antoine de Saint-Exupéry.

Capitana Serafina
Laurent de Brunhoff

Editorial: Siruela Ediciones
Pàgines: 40
Idioma: Castellà

Les vacances amb l'Àvia Girafa s'han acabat. Serafina decideix tornar a casa a bord del seu veler La libèl·lula,
acompanyada pels seus amics Beryl, Ernesto, Hugo i Patrick. Des del tranquil riu fins a alta mar, quantes aventures
els esperen a aquests cinc valents mariners!

Història d’una Bala
Joles Sennell

Editorial: Cruïlla
Pàgines: 48
Idioma: Català
Un dia, els soldats d’un país que està en guerra amb el país veí disparen una bala de canó que havia estat una
arada. Però la bala no vol fer mal a ningú ni destruir res, i per això no para de volar, volar, volar..., sense caure
enlloc.

Conte de Nadal
Charles Dickens

Editorial: Bromera
Pàgines: 120
Idioma: Català

Ebenezer Scrooge només pensa en els diners. Al seu cor fred i petri mai no han cabut l’amor o la generositat i, ara
que s’apropa el Nadal, està de pitjor humor que mai. Si per ell fos, faria penjar a tots els qui li desitgen bones
festes, inclòs el seu nebot, que l’ha convidat a passar la nit de Nadal a casa seva. El vell Scrooge s’estima més
sopar tot sol a la seva ombrívola llar. Serà allà, a prop de la mitjanit, quan el fantasma del seu difunt soci, Jacob
Marley, retorni des del més enllà per portar-li un missatge que canviarà la seva forma d’entendre la vida.
Magistral en l’aspecte rítmic, brillant en la troba de jocs de paraules i intensa en la plasticitat i l’emotivitat, Conte
de Nadal és una petita joia literària que hom no pot deixar de llegir.

El Ren de Nadal
Nicola Killen

Editorial: B de Blok
Pàgines: 32
Idioma: Català
La Lucia desperta amb el so d'uns cascavells i decideix sortir, enmig de la nit i sota la neu, per esbrinar la seva
procedència. El seu somni esdevé realitat quan troba un ren magic que la porta volant pel cel camí d'una aventura
nadalenca molt especial.
Un llibre amb un disseny exquisit que sens dubte agradarà als lectors per la seva història senzilla i la combinació
màgica de colors.

L’Arbre de Nadal del Senyor Eudald
Robert Barry

Editorial: Corimbo
Pàgines: 30
Idioma: Català

L’arbre de Nadal del senyor Eudald va arribar amb un correu especial. Verd i frondós com havia previst, era l’arbre
més bell que havia vist. Però hi ha problema. L’arbre de Nadal del senyor Eudald és tan alt que topa amb el sostre
de la galeria. El senyor Eudald demana al majordom que escapci l’arbre. I què se’n farà del que sobra? On anirà a
parar? Deixa’t endur per aquesta història i coneixeràs un munt de personatges encantadors que compartiran
l’alegria nadalenca del senyor Eudald. Un clàssic de Nadal de Robert Barry que ens arriba per primera vegada a tot
color i que omplirà de joia el cor dels lectors. Un clàssic llibre de Nadal publicat per primera vegada l’any 1963.

