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Por de la veritat 
Mary Higgins Clark 
 
 
  
Editorial: Edicions 62 

Pàgines: 432 

Idioma: català 

 

 

 

 

 

La tragèdia comença la nit en què es crema i s’esfondra l’edifici de l’empresa de mobles - famosa per les seves 

excel·lents reproduccions d’antiguitats- que va fundar l’avi de la Kate i la Hannah Connelly. Enmig de les cendres, 

una troballa sorprenent i esgarrifosa fa emergir els dubtes i les sospites. Va ser deliberat, l’incendi? Què hi feia, al 

museu, la Kate -alta, bella, rossa, executiva d’una important empresa de comptabilitat- en aquelles hores de la 

nit, quan van començar les flames? I la seva germana Hannah, que tot just inicia una prometedora carrera com a 

dissenyadora de moda, què hi té a veure? Pas a pas, en una novel·la que et manté amb «l’ai al cor», la Reina del 

Suspens ens endinsa en un misteri laberíntic que arrossega un elenc de personatges fascinant, un dels quals 

podria ser un assassí despietat.  

 

 
 

Medusa 

Alberto Vázquez-Figueroa 
  

 

Editorial: Zeta Bolsillo 

Pàgines: 304 

Idioma: castellà 

 

 

 

 

 

Durant els últims trenta anys, i gràcies al monopoli de les noves tecnologies, menys de cent persones han 

aconseguit acumular tanta riquesa com els 3.570 milions que formen la meitat més pobra del planeta.  



El cinquanta per cent del que existeix està en mans de tan sols l’u per cent de la població.  Crític i visionari, com és 

habitual en ell, Alberto Vázquez-Figueroa signa aquesta sorprenent novel·la en la qual denuncia l’espoli al que 

insaciables multinacionals i governs corruptes sotmeten als éssers humans. 

 

 
Faré tot el que tu vulguis 
Iolanda Batallé 

  

  

Editorial: Columna Edicions S.A. 

Pàgines: 200 

Idioma: català 

 

 

 

 

La Nora, una dona casada de quaranta anys que amaga un secret, coneix a en Nacho, un jove biòleg, en un avió; 

on serà infidel per primera vegada al seu marit. A partir d’aquesta trobada es crearà un joc de dependència i 

passió que la Nora convertirà en quadres per a la seva propera exposició. No hi ha res més enganyós que 

l’enamorament. I el d’algú que s’enamora per primera vegada als quaranta encara més. El viatge del despertar a 

l’amor, la sensualitat i la sexualitat d’una dona atrapada emocionalment per un matrimoni convencional. 
 

 
 

El fuego del desierto 

Karen Winter 

  

 

Editorial: S.A. Ediciones B 

Pàgines: 408 

Idioma: castellà 

 

 

 

 

Namíbia, 1959. La granja dels Salden s’enfronta a una amenaça de fallida. A la Rose no la preocupa, però per la 

seva filla Ruth significa la possibilitat que els seus somnis es facin miques. I és que la Ruth no desitja res més que 

no sigui tirar la granja endavant. Quan s’assabenta que la seva àvia va desaparèixer misteriosament, temps 

enrere, amb un diamant molt valuós, decideix buscar-lo. Tot i així, ella no és l’única que té la intenció de trobar la 



llegendària pedra, denominada “Fuego del Desierto”. Molt aviat la Ruth ja no sabrà amb qui pot confiar; si amb 

l’Horatio, l’historiador de Namíbia que li ofereix ajuda, o en Henry, el seu admirador, tan guapo com elegant, i 

que, igual que ella, procedeix d’Europa. 

 

 

Defensors de la terra  
Ramon Gasch i Andreu González 
  

 

Editorial: La Butxaca 

Pàgines: 277 

Idioma: català 

 

 

 

 

 
La revolta dels Segadors i la jornada del Corpus de Sang són el marc històric de la nova novel·la de Ramon Guasch 

i Andreu González. Recuperant els personatges de Bon cop de falç!, els autors ens expliquen com la lluita dels 

catalans continua quan els pagesos del comtat del Rosselló s’aixequen contra l’ocupació francesa de la Catalunya 

Nord. Dos germans enfrontats per la seva ideologia, que marcarà les seves vides per sempre. 

 

Legado en los huesos 

Dolores Redondo 
 

 

Editorial: Destino  

Pàgines: 560 

Idioma: castellà 

 

 

 

 

Més emoció, més tensió, més revelacions en l’esperada segona entrega de la trilogia del Baztán.  

El judici contra el padrastre de la jove Johana Márquez està a punt de començar. Hi assisteix una embarassada, 

Amaia Salazar, la inspectora de la Policia Foral que un any abans havia resolt els crims de l’anomenat “basajaun”, 

que havien sembrat el terror a la vall del Baztán. L’Amaia també havia reunit les proves inculpatòries contra Jasón 

Medina, que imitant el modus operandi del basajaun havia assassinat , violat i mutilat a Johana, la filla adolescent 



de la seva dona. De sobte, la jutgessa anuncia que el judici s’ha de cancel·lar: l’acusat acaba de suïcidar-se als 

banys del jutjat. Davant l’expectació i la ràbia que la notícia provoca entre els assistents, Amaia és reclamada per 

la policia: l’acusat ha deixat una nota suïcida dirigida a la inspectora, una nota que conté un concís i inquietant 

missatge: «Tarttalo». Aquesta sola paraula que remet al personatge fabulós de l’imaginari popular basc, 

destaparà una trama terrorífica que envolta a la inspectora fins un final trepidant.  

«És difícil trobar un altre autor que irrompi en el thriller criminal amb aquesta força i originalitat.» La Razón 

 

 

Esperant la lluna plena  

Vicent Sanhermelando  

 

 

 

Editorial: Bromera 

Pàgines: 232  

Idioma: català 

 

 

 

 

La nit de la lluna nova de Safar de l’any 635, la família d’en Jaume, de pare cristià i mare mora, abandona les 

terres de l’Ebre fugint de la intolerància religiosa. Aquella nit, a cau d’orella, la mare li jura que a València, territori 

encara musulmà, trobaran la felicitat. Tanmateix, poc després, les circumstàncies els obliguen a separar-se i en 

Jaume ha de començar a treballar com a criat d’una família acomodada, encarregant-se de les tasques que feia el 

fill abans de patir un accident greu. Allà coneixerà la força de l’amistat amb el seu amo, però també la de l’amor 

amb una jove que no pot correspondre-li perquè ja té el matrimoni emparaulat. Ara bé, l’arribada dels 

conqueridors canviarà les coses de marera inesperada. 
 

 

Alliberar-se de la por 
Thich Nhat Hanh  
 

 

 

Editorial: Angle 

Pàgines: 160 

Idioma: català  

 

 



«El coratge no us el pot donar ningú. Ni el mateix Buda podria, ni que el tinguéssiu assegut al costat. Cal que 

l’exerciteu i el conqueriu vosaltres sols. Si convertiu la plena consciència en una pràctica habitual, quan les 

dificultats apareguin ja sabreu el que heu de fer.»  

A Alliberar-se de la por el mestre zen Thich Nhat Hanh s’enfronta a un dels conceptes clau de la vida 

contemporània. Digueu-ne ansietat. Digueu-ne desesperació, incertesa, desesperança. Milions de persones arreu 

del món estan afectades per aquesta malaltia debilitadora que erosiona lentament la nostra felicitat. Hanh, una 

figura universal i carismàtica del budisme, ens mostra com utilitzar la pràctica de viure en el present per 

reconèixer i acceptar les nostres pors, identificar-ne els orígens i aprendre a desactivar-les. Ens guia a través 

d’exercicis pràctics i de meditacions fins a transformar la por en pau i recuperar l’equilibri emocional. Amb el seu 

mestratge Thich Nhat Hanh ens guia en un viatge renovador que ens alliberarà de la por per sempre. 

 

 

Fem via! 

Assemblea Nacional Catalana 
 

 

Editorial: La Mansarda 

Pàgines: 192 

Idioma: català 

 

 

Aquest llibre és un recorregut fotogràfic pels 400 quilòmetres de la Via Catalana de l’11 de setembre de 2013; 

tram a tram, ordenades per les comarques, de sud a nord, per les que va fer transcórrer la Via, més de 500 

fotografies ens permeten guardar per sempre més alguns instants d’aquesta experiència memorable. 

Amb pròleg de Carme Forcadell, el llibre transcriu els comentaris inèdits de persones conegudes i reconegudes 

del nostre país (Josep M. Espinàs, Juanjo Puigcorbé, Patrícia Gabancho, Albert Sanchez Piñol, Jaume Cabré, Jordi 

Pujol, Montserrat Carulla, Muriel Casals, Salvador Cardús, Núria Feliu,... entre molts d’altres) que reflexionen 

sobre la seva vivència d’aquell dia. 

Un àlbum de l’Assemblea Nacional Catalana ha fet a tall d’homenatge a totes i cadascuna de les persones que 

il·lusionadament van sortir de casa per enllaçar les seves mans a les de dues altres persones, compartint un 

projecte de llibertat i de País.  

 

 

 

 

 



Eines i feines de pagès 
Llorenç Ferrer Alòs 

 

 

 

Editorial: Brau Edicions  

Pàgines: 144 

Idioma: català 

 

 

Un volum il·lustrat amb dibuixos dels utensilis i imatges d'època, on trobareu la descripció de les principals eines 

de les activitats agrícoles i ramaderes i la seva funció.  
 

 

La Bíblia de tots 
Jesús Ballaz i Pilarín Bayés 
 

 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 238 

Idioma: català 

 

 

 

 

Pilarín Bayés posa tota la seva calidesa humana al servei duna gran obra, la Bíblia. La Bíblia de tots està redactada 

amb l’assessorament de pedagogs especialitzats i d’experts biblistes  que d’una manera atrevida i 

pensada pretenen provocar les preguntes dels més menuts. 

 

 

 

Gol! Cara a cara 
Luigi Garlando 
 
 
 
Editorial: S.A. Editorial La Galera 

Pàgines: 176 

Idioma: català 

 



Falten pocs partits pel final del campionat de les comarques de Barcelona i el resultat és incert: els Lleonets de 

Granollers encapçalen la classificació i les Kabetes són només tercers a la classificació. En Tomi i els seus encara 

poden guanyar, però les coses es compliquen: en Loris i en Vlado són cada vegada més prepotents i l’equip dels 

Excel·lents va a l’alça... Qui se’n sortirà? 

 

 
 

El misteri dels Elfs 
Geronimo Stilton 
 
 
 
Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 128 

Idioma: català 

 

 

 

 

Quin dia més frenètic a L’Eco del Rosegador! Muntanyes de contractes per signar, manuscrits per llegir, articles 

encara per escriure... Després de tantes hores de treball, em vaig quedar adormit a l’escriptori i em vaig trobar de 

sobte en una fàbrica de joguines al Pol Nord! M’esperava una misteriosa sorpresa... no us ho imaginaríeu mai! 

 
 

Ens amaguem? 
Emiri Hayashi 

 
 

Editorial: Estrella Polar 

Pàgines: 10 

Idioma: català 

 

 

Al nadó li encanta jugar a fer aparèixer i desaparèixer un objecte. Agafar, aixecar, assenyalar amb el dit… tot el 

seu cos està en moviment durant la lectura. Molt sensible a les modulacions de la veu de qui explica la història, el 

nadó capta el joc rítmic de les preguntes i les respostes. 

 

 

 

 

 



Mama, vull dormir al teu llit! 
Harriet Ziefertt 
 

 

Editorial: Barcelona Blume  

Pàgines: 48 

Idioma: català 

 

 

 

 

Un àlbum sobre la difícil etapa de dormir tot sol a la seva habitació.  A partir de 2 anys. És de nit, i tothom diu 

bona nit. Però quan tots els llums s’han apagat, l’Èric surt del llit i corre cap a l’habitació dels seus pares. L'Èric no 

vol dormir sol al seu llit. Amb l'ajuda d'uns pares pacients, que li ensenyen on dorm cada membre de la família 

(incloses les mascotes), l'Èric finalment comprendrà que cadascú ha de dormir al seu propi llit. 

 

 

El follet Oriol i el llibre màgic 
Òscar Sardà 
 

 

Editorial: Barcanova  

Pàgines: 40 

Idioma: català 

 

En aquesta nova aventura, el llibre màgic dels follets s' ha cremat en un incendi i el follet Oriol haurà d'iniciar un 

viatge a la recerca de l'únic savi que pot ajudar a completar els fragments que s'han fet malbé. Després de superar 

un munt d'obstacles, l'Oriol aconseguirà el seu objectiu i retornarà a la seva vall amb el llibre sota el braç 

justament a temps per celebrar la diada del llibre i de la rosa, una festivitat molt especial per als follets. 
 

 

Adéu, àvia 
Mieke van Hooft 
 

 

 

Editorial: ING Edicions  

Pàgines: 24 

Idioma: català 

 



Sabeu què ha passat? L’àvia de la Fiona s’ha mort. La Fiona està molt trista. El cargol, la papallona, el borinot, el 

ratolí, la granota i la formiga li expliquen bonics records de l’àvia. I quan la Fiona fa un jardí amb la mare, sent que 

la iaia és molt a prop. 
 

 


