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Nomeolvides
Pilar Eyre

Editorial: Planeta
Pàgines: 336
Idioma: castellà
Aquella nit en la que va quedar finalista del Premi Planeta amb una novel·la plena d’amor, passió i aventura al
costat de Sébastien, l’home que havia conegut una altra nit màgica d’estiu, Pilar Eyre va prendre una decisió: no
abandonaria la seva incessant recerca de l’amor del francès. El capritxós destí va voler que tornessin a trobar-se i
intentessin encaminar els seus passos alhora, però una sorprenent capgirada de l’atzar escriurà una nova pàgina
en aquesta història d’amor. Tal i com la vam conèixer a Mi color favorito es verte, la Pilar torna a despullar-se
davant del lector i l’atrapa en una nova novel·la divertida, entranyable i profundament humana. Les seves
peripècies després de quedar finalista del Planeta, el seu amor per en Sébastien, les seves peculiars relacions
d’amistat i família i tots els seus intents per trobar l’elixir de l’eterna joventut queden reflectits en Nomeolvides,
una novel·la tan divertida i tan de veritat com la pròpia autora. «Els llibres s’acaben, però la passió i la vida
continuen fluint i així ho explico en la meva nova novel·la. En Sébastien i jo hem tornat a trobar-nos. Amor,
l’eternitat és un instant amb tu!» Pilar Eyre.

Adulteri
Paulo Coelho

Editorial: La Butxaca
Pàgines: 304
Idioma: català

Si no has estimat, no has viscut.

La Linda està casada amb un home ric, tenen dos fills i viuen a una bonica casa a Ginebra, Suïssa. Treballa al diari
més important del país, és guapa, vesteix bé i té tot allò que es podria desitjar. Davant el món, la seva vida és
perfecta. Però ella no és feliç: una gran insatisfacció la rosega i se sent culpable per no ser capaç de gaudir d’allò
que té. Per això no parla amb ningú del que li succeeix. Estima el seu marit, però la vida amb ell s’ha tornat
rutinària, apàtica. Un dia, el diari l’envia a entrevistar Jacob König, un antic xicot de l’institut que ara és un polític
de certa rellevància. Aquesta trobada serà suficient perquè la Linda es vegi amb forces per fer quelcom que
somiava des de joveneta, i comença a deixar anar les seves fantasies. Torna a sentir passió per la vida. Ara farà tot
el que estigui a les seves mans per conquerir aquest amor impossible i baixarà fins al fons del pou de les emocions
humanes per, finalment, trobar la seva redempció.

Todo ese fuego
Ángeles Caso

Editorial: Planeta
Pàgines: 256
Idioma: castellà

Tres escriptores valentes, un món d’homes, una passió secreta.
16 de juliol del 1846. A la casa parroquial del poblet anglès de Haworth, les tres filles del pastor comencen la
jornada ocupant-se de les feines domèstiques mentre esperen que arribi la tarda, quan puguin assentar-se juntes
per dedicar-se a escriure d’amagat les novel·les que desitgen publicar. Són les germanes Brontë, tres dones
solteres del voltant de trenta anys que, des de la infància, gràcies a la literatura, han sobreviscut a les tragèdies
familiars, la falta de recursos econòmics i l’aïllament.
Durant aquest estiu, la Charlotte escriu Jane Eyre. L’Emily es dedica a Cumbres borrascosas. I l’Anne es concentra
en Agnes Grey. Ignorant l’extraordinari destí que espera a les seves obres literàries, totes tres dipositen en elles
els seus somnis, les seves frustracions i les seves passions ocultes, convertint aquella casa fosca i vulgar,
travessada per les morts primerenques de molts dels seus habitants, en un espai ple de llum.
Tot aquest fos és una novel·la exquisida que busseja en la vida de tres dones extraordinàries, plenes de talent, que
aconsegueixen revelar-se contra les cruels normes de la societat victoriana i convertir-se en grans escriptores en
un món reservat als homes.

Assassinat en directe
Mary Higgins Clark

Editorial: Labutxaca
Pàgines: 384
Idioma: català
Quan el marit de la Laurie fou brutalment assassinat, el seu fill petit, en Timmy, va veure la cara de l’assassí del
seu pare. Cinc anys més tard, aquells ulls blaus terrorífics encara se li apareixen en els malsons nocturns.
A la Laurie, més que els malsons, el que realment l’amoïna són les paraules amenaçadores que l’assassí li va dir al
seu fill: Digues-li a la mare que ella és la pròxima. Després, et tocarà a tu!!
Ara la Laurie ha de tornar a relacionar-se amb el crim, aquesta vegada, però, com a productora d’un show
televisiu que es basa en crims reals.

El silenci dels claustres
Alicia Giménez Bartlett

Editorial: Destino
Pàgines: 536
Idioma: català
Un frare del monestir de Poblet expert en art mor assassinat mentre treballa en la restauració d’un cos incorrupte
exposat a la capella d’un convent de monges a Barcelona. El més sorprenent és la desaparició del cos exhibit.
Després del desconcert que provoca aquest presumpte acte d’un fanàtic religiós, la inspectora de policia Petra
Delicado i el seu ajudant Fermín Garzón, es documenten sobre uns fets històrics que els resulten força llunyans.
La seva investigació afronta una via incerta que marquen els obscurs ecos de la Setmana Tràgica del 1909, amb la
ira desfermada contra els interessos de l’Església, i la trajectòria de la poderosa família benefactora del convent.
Sorpresa rere sorpresa, fins a l’impacte que produeix la resolució del cas, aquesta incursió de Petra Delicado en
els dominis del silenci ens indueix a pensar en allò que passa al nostre voltant sense que puguem ni sospitar-ho.
Així, Alicia Giménez Bartlett posa a prova al màxim la seva habilitat per a les trames inesperades i per explorar els
fons tèrbols de l’ànima humana.

El bar de las grandes esperanzas
J.R. Moehringer

Editorial: Duomo Editorial
Pàgines: 480
Idioma: castellà
La commovedora història d’un nen sense pare que busca donar-li veu al seu propi destí. De l’autor, premi Pulitzer,
que va escriure el fenomen editorial OPEN.
J.R. va créixer amb la seva mare, ja que el seu pare els va abandonar abans que pronunciés la primera paraula.
Però J.R. sap qui és: un DJ de Nova York que té un programa de ràdio que ell escolta amb devoció, fins el dia en
que la seva veu surt de l’aire i J.R. es queda sense ningú a qui escoltar.
Trobarà, llavors, refugi en l’amor de la seva mare i en el Dickens, el bar del seu barri, un lloc on poetes, policies,
apostadors, boxejadors i estrelles de cine tenen una història a explicar. Commovedor i emocionant, firmat per un
premi Pulitzer, El bar de las grandes esperanzas és un llibre bonic que pot llegir-se com una novel·la
d’aprenentatge o com una història apassionadament sincera i real.

Catalunya, quin país més estrany!
Toni Soler i Roser Calafell

Editorial: La Galera
Pàgines: 24
Idioma: català
Les curiositats de Catalunya per als mes petits. El nostre país és ben curiós: mengem calçots amb pitet, diem
l'hora d'una manera molt estranya, fem cues per caçar bolets, ens enfilem els uns damunt dels altres i tenim un
homenet que fa caca al pessebre... Som o no som estranys? Un recull de costums i tradicions que ens defineixen.

No em fa ni cas!
Les claus per entendre els teus fills adolescents
Maria Lluïsa Ferrerós

Editorial: Columna Edicions
Pàgines: 180
Idioma: català
Un llibre de capçalera per a tots els pares.
Deu anys després del seu èxit Porta't bé, Maria Lluïsa Ferrerós es torna a dirigir als mateixos pares de llavors, ja
que els seus fills han crescut i ara són a l'adolescència o a punt d'entrar-hi. Com s’ha d’encarar aquesta nova
etapa i trobar les pautes adequades per aquest moment vital que suposa un enorme repte en l'aventura de la
paternitat? En un període dominat pels conflictes i les contradiccions, els canvis físics i psicològics, de recerca
d'independència i identitat per part dels fills i de control per part dels pares, les eines clau que proposa l'autora
són l'amor incondicional i la comunicació, per tal de superar així aquesta etapa dels 13 als 20 anys amb maduresa
i èxit per a tota la família.

Fonaments per a un ensenyament comunicatiu del llenguatge
Carlos Lomas i VVAA

Editorial: Graó Editorial
Pàgines: 192
Idioma: català
Durant els anys noranta del segle xx els currículums europeus i llatinoamericans van insistir en la idea que
l’objectiu essencial de l’educació lingüística és l’aprenentatge escolar de competències comunicatives i no tan sols
l’adquisició d’un cert saber gramatical sobre la llengua. Per això, els currículums lingüístics de llavors convidaven
el professorat a transitar d’un enfocament formal de l’ensenyament del llenguatge a un enfocament comunicatiu
de l’educació lingüística orientat a contribuir a l’aprenentatge de les habilitats comunicatives de les persones.
L’objectiu d’aquest llibre és oferir alguns dels textos que van il·lustrar al seu dia els fonaments disciplinaris,
didàctics i ètics d’aquesta mirada comunicativa amb l’esperança que siguin útils als qui treballen a les aules al

servei de l’emancipació comunicativa de l’alumnat i de la construcció escolar d’una ètica de la comunicació que
fomenti l’emergència de societats equitatives i democràtiques.

L’últim animal salvatge
Piers Torday

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 316
Idioma: català

Aquesta és la història d'un nen anomenat Kester. És extraordinari, però ell encara no ho sap. Tot el que sap en
aquest moment és que:
1. Hi ha un estol de coloms excitats a la seva habitació.
2. Estan parlant amb ell.
3. La seva vida mai més tornarà a ser la mateixa.

Gol! Fora de joc, cebetes!
Rachel Renée Russell

Editorial: S.A. Editorial La Galera
Pàgines: 168
Idioma: català
L'equip d'en Loris s'ha passat de la ratlla, les Cebetes han de posar-hi remei.
Mentre gaudeixen d'un merescut descans després d'haver guanyat el campionat, les Cebetes continuen rebent
les bromes pesades i les burles dels Taurons, que volen la revenja. L'equip d'en Champignon sempre han jugat
net, però les provocacions els obliguen a prendre una dràstica decisió...

La recepta de l’amistat
Tea Stilton

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 128
Idioma: català
L’amistat és l’ingredient essencial per elaborar la millor cuina!
Agafeu cinc amigues de l'ànima i una competició de cuina entre els estudiants de la Universitat de Ratford. Hi
afegiu un rajolí d'enveja i un grapat d'equívocs. Ho remeneu bé, ho coeu a foc lent i... vet aquí la recepta de
l'amistat perfecta!

Diari d’una penjada 8
Feliços per sempre?
Rachel Renée Russell

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 304
Idioma: català
Feliços per sempre? es qüestiona les històries d’amor, les de les princeses de les pel·lícules, les que duren per
sempre… L’amor és realment això? Flors i violes? Descobreix amb la Nikki les seves inquietuds sobre l’amor, un
tema que de vegades et fa tocar el cel i d’altres... potser no tant.

El peixet Federico
Meritxell Cucurella-Jorba i Concetta Probanza

Editorial: Arola Editors
Pàgines: 40
Idioma: català

Que qui és el Federico? Un peixet! Que qui és l’Andreu? Un nen! Aquest peixet i aquest nen són els protagonistes
d’una història que us farà somriure i imaginar-vos que l’univers és una mena de roda infinita, en què allò que fas o
allò que deixes de fer sempre té una mica de transcendència, per petita que sigui... Ai, quins misteris!
Llegiu El peixet Federico i sabreu el perquè. O llegiu els llibres que sigui. I sigueu lliures. I sabreu els perquès de tot
plegat... El peixet Federico (o la història de la pipa de l’Andreu), un text de la poeta Meritxell Cucurella-Jorba
il·lustrat amb dibuixos de l’artista basca Concetta Probanza. Parla sobre el fet de deixar la pipa o el xumet,
certament, però també parla de moltes altres coses. Text i il·lustracions deixen anar la imaginació al ritme que ho
solen fer els nens.

Jo em rento
Amélie Graux

Editorial: Juventud
Pàgines: 12
Idioma: català
Un nou títol de la col·lecció Els meus llibre d'imatges per a tocar! Amb unes il·lustracions modernes i tretze
textures diferents per desenvolupar el sentit del tacte, els bebès aprendran com es diuen els objectes i els
reconeixeran fàcilment.
En aquesta ocasió, el nen disfrutarà amb aquest llibre de cartró adaptat a la seva edat, i gaudirà aprenent les
primeres paraules, sentint les diferents textures per a cada objecte relacionat amb l'hora de banyar-se.

El petit drac Coco al Pol Nord
Ingo Siegner

Editorial: S.A. Editorial La Galera
Pàgines: 72
Idioma: català
El Coco i els seus amics viatgen al Pol Nord per retornar a casa seva un ós que s'ha perdut.
El Coco i els seus amics, la Matilde i l'Òscar, rescaten un ós polar que ha arribat sobre un gran tros de gel. Aviat
descobreixen que l'ós no pot viure en el clima de l'illa del Drac, així que hauran de portar-lo de tornada al Pol
Nord!

Nombres
VV.AA.

Editorial: Bruixola
Pàgines: 14
Idioma: català
Un gosset juganer, quatre pilotes, deu ossets de peluix... Els infants trobaran en aquest llibre els nombres de l’1 al
10, un primer vocabulari i un munt de textures que fomenten la imaginació i l’aprenentatge primerenc.

