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Un home cau
Jordi Basté i Marc Artigau

Editorial: Rosa dels vents
Pàgines: 288
Idioma: català

Una nit de primavera, mentre el detectiu privat Albert Martínez sopa a tocar de la Barceloneta amb un antic amic
de la universitat, és testimoni d'una escena inquietant: comença a fosquejar quan veu que dos homes s'apropen a
l'espigó, a la zona més perillosa, mentre parlen i gesticulen com si discutissin. Al cap d'una estona només en torna
un.
Així comença l'apassionant recerca que el conduirà a descobrir els secrets més foscos d'una família adinerada i
influent. Amb una trama cent per cent efectiva i un detectiu amb una personalitat ben singular, ens endinsem en
una història tan original com ho és la Barcelona gastronòmica, nocturna i oculta en la qual es desenvolupa.

La sed
Jo Nesbo

Editorial: Reservoir Books
Pàgines: 576
Idioma: castellà

Una advocada, especialitzada en donar suport a víctimes d'abusos sexuals i violacions, torna a casa després d'una
decebedora cita concertada a través de Tinder. Un psicòpata l'espera al seu dormitori. Trenca el coll de la dona
amb una dentadura de ferro. Immediatament es filtra a la premsa sensacionalista que al lloc del crim falta sang de
la víctima i que hi ha indicis que l'assassí se l'ha begut.
Uns dies després apareix un altre cadàver i les circumstàncies de la seva mort no poden ser només una
coincidència ...

El director de la policia veu amenaçades les seves aspiracions polítiques a causa d'aquests crims sense resoldre i
fa xantatge a Harry Hole perquè accepti investigar el cas. S'inicia llavors una carrera contra rellotge per evitar que
la matança continuï. Res és el que sembla i Harry Hole recorre a un psiquiatre especialista en vampirisme per
intentar entendre la psique de l'assassí.

La sorra vermella
J.N. Santaulàlia

Editorial: Proa
Pàgines: 432
Idioma: català
El desembre de 1941, poc després d'acabada la guerra, dos amics anarquistes, Pedro i Quilis, tornen
clandestinament a Barcelona des de l’exili francès per buscar-hi una nena petita, filla del primer i d'una noia
afusellada pocs dies abans per les tropes franquistes, Núria. Què se n’ha fet, de la nena? Com aconseguiran
trobar-la? Qui els ajudarà, en aquella Barcelona espantada i oprimida? I un cop la tinguin, com la trauran
d’Espanya? Al marge d’aquesta història troncal, altres vides poblen aquesta novel·la veraç i emotiva: l’anglesa
Margaret del consolat britànic, el comunista madrileny Rómulo, la vídua Yvonne, propietària d’una serradora al
peu del Canigó… personatges de carn i ossos que es faran inoblidables.

Como fuego en el hielo
Luz Gabás

Editorial: Planeta
Pàgines: 576
Idioma: castellà

El fatídic dia en què Attua va haver d'ocupar el lloc del seu pare va saber que el seu prometedor futur s'havia
truncat. Ara havia de regentar les termes que havien estat el suport de la seva família, en una terra fronterera a la
qual ell mai hagués triat tornar. Al costat del seu, també es va frustrar el desig de Cristela, qui anhelava una vida
al seu costat i, a més, allunyar-se de la seva insuportable rutina en un entorn hostil. Un nou revés del destí posarà
a prova l'irrefrenable amor entre ells; i així, entre malentesos i obligacions, decisions i obsessions, traïcions i
lleialtats, Luz Gabás teixeix una bella història d'amor, honor i superació.
Els convulsos anys de mitjans del segle XIX, entre guerres carlines i revolucions; la construcció d'un somni en les
indomables muntanyes que separen França i Espanya; i una història d'amor que traspassa totes les barreres. Una
novel·la escrita amb l'apassionant pols narratiu de l'autora de Palmeras a la neu.

El defensor de les bruixes
David Grau

Editorial: Columna Edicions S.A.
Pàgines: 384
Idioma: català

Bruixeria, misteris i passions al Viladrau del s. XVII.
Viladrau, febrer de 1622. El jesuïta Pere Gil i el seu deixeble Joanet, un noi orfe de raça negra que ha estat acollit
per la Companyia de Jesús, arriben a Viladrau per iniciar la seva missió d’aturar la persecució i ajusticiament de
dones acusades de ser bruixes.
Una sèrie de morts al poble que intentaran ser presentades com a obra de les bruixes servirà de pretext perquè
s’obri una investigació paral·lela per part del jesuïta a fi de descobrir l’autoria dels crims; i perquè es derivi
l’acusació de dues dones empresonades acusades d’actes diabòlics a un gran debat públic a la ciutat de Vic amb la
presència del veguer i el bisbe, el primer contrari i el segon favorable als judicis contra elles.

Banderas en la niebla
Javier Reverte

Editorial: Plaza & Janes Editores
Pàgines: 384
Idioma: castellà
Desembre de 1936. Espanya crema en una aferrissada guerra i, en molts llocs, es baralla poble per poble, casa per
casa. Sense conèixer-se ni saber si més no l'un de l'altre, dos homes d'orígens molt diferents es trobaran en una
mateixa sort: un sagnant enfrontament a les serres de Jaén de Lopera, on el destí unirà els seus noms per sempre.
José García Carranza, «L'Algabeño», és un torero sevillà, faldiller i falangista, que s'uneix des de primera hora als
revoltats i participa de manera activa en la repressió del poble andalús al capdavant dels «cavallers» d'ultradreta.
John Cornford, estudiant a la Universitat de Cambridge i besnét de Charles Darwin, és un jove poeta insuflat
d'esperit romàntic que, en ple estalinisme, es converteix en un dels primers voluntaris en allistar-se a les Brigades
Internacionals.

Veritat
Care Santos

Editorial: Edebé
Pàgines: 252
Idioma: català
Absolt del càrrec d’assassinat, del que va ser injustament acusat als 14 anys d’edat, i una vegada provada la seva
innocència, el jove Èric surt del centre de reforma de menors després de quatre anys d’internament. Malgrat tot,
la reinserció en una societat carregada de prejudicis serà una realitat encara més dura: no tornar a caure en la
delinqüència quan l’entorn sembla que s’hi entossudeixi, continuar amb els estudis, trobar una feina, allunyar-se
del seu barri... La Xènia el va ajudar a superar les barreres que creia insalvables, però... serà l’amor una força
suficient per superar les dificultats?

Sobreviure a l’institut
Lele Pons

Editorial: Fanbooks
Pàgines: 328
Idioma: català

Una divertida novel·la sobre com sobreviure a l’institut i convertir-se en una estrella de les xarxes socials.
Lele Pons és una famosa estrella de Vine i Youtube, una autèntica reina de les xarxes socials. Però no sempre va
ser així…En aquesta divertidíssima novel·la, ens explica com va sobreviure a la seva condició de «la nova de
l’institut» i com va convertir la seva còmica experiència en un fenomen a les xarxes socials, on ha arribat a tenir
més d’11 milions de seguidors.

Manual de bones maneres
Marc Giró

Editorial: L Albi
Pàgines: 256
Idioma: català

Després de quatre anys de fer-ne difusió a través dels mitjans de comunicació, ha arribat el moment d’aplegar els
particulars consells sobre elegància de Marc Giró i recopilar-los en aquest únic i definitiu Manual de bones
maneres per sobreviure al segle XXI. Un llibre que, sens dubte, esdevindrà una eina indispensable per a totes
aquelles persones que creuen fermament en l’elegància com a vehicle per exterioritzar la pròpia manera de ser i
per relacionar-se amb l'entorn.

Parlem d’economia amb els joves
Enric Casulleras

Editorial: Eumo Editorial
Pàgines: 136
Idioma: català

A tots ens preocupa el futur. Trobaran feina els nostres fills? Hauran d'emigrar? Cobrarem la jubilació nosaltres? I
encara mirant més enllà: no hi ha res a fer contra la fam al món? I contra la desigualtat? El canvi climàtic alterarà
la vida al planeta?
Parlar d'aquestes coses no és fàcil. Però és necessari, perquè sense saber d'economia no es pot entendre el món.
Enric Casulleras intenta donar un cop de mà a les famílies parlant d'economia amb un llenguatge planer, amb la
intenció de promoure l'esperit crític del joves envers el sistema capitalista que els ha tocat viure.
Com diu l'autor, un altre món és possible i canviar-lo és a les nostres mans.

Código penal
Textos legales

Editorial: Tirant lo Blanch
Pàgines: 652
Idioma: castellà

Text a dos colors ressaltant els articles modificats per les lleis orgàniques 1/2015 i 2/2015, de 30 de març.

Guía del Nepal
Lonely Planet

Editorial: GeoPlaneta
Pàgines: 432
Idioma: castellà

Enclavat entre el majestuós Himàlaia i les caloroses planes de l'Índia, el Nepal és un país de pics nevats, xerpes,
iacs, yetis, monestirs i mantres. La nova edició de la guia del Nepal conté informació actualitzada, consells
d'experts, un especial sobre els efectes del terratrèmol del 2015 i capítols específics per a la planificació de rutes
de senderisme.

Guía de Alemania
Lonely Planet

Editorial: GeoPlaneta
Pàgines: 840
Idioma: castellà

A Alemanya cal estar preparat per a tota una muntanya russa de sorpreses, ja que el país ofereix paisatges
meravellosos, un estimulant cultura, joies metropolitanes, palaus romàntics i pobles tradicionals. En aquest un
país es podrà passejar per un amfiteatre romà, dormir en un castell medieval o caminar al costat de les restes del
Mur de Berlín.

La película de la vida
Maite Carranza

Editorial: Ediciones SM
Pàgines: 208
Idioma: castellà

Quan el món es torna del revés cal posar-se cap per avall 'i seguir caminant!
Olivia és una nena normal: té una mare actriu, un germà poruc, unes amigues una mica llepafils i un pis amb
orientació sud. Però un dia, tot s'enfonsa. Hi ha terratrèmols que no s’escolten però arrasen amb tot igualment. El
millor és que sempre hi haurà una mà amiga per ajudar-te a sortir d'entre la runa.

L’arbre de la canyella
Anna Cabeza

Editorial: Cruïlla
Pàgines: 112
Idioma: català
La Rut és la protagonista d'aquesta història plena de bones olors i bones amigues, de contrastos entre famílies
diferents, de moments amargs i situacions tendres... A partir de 12 anys.

La fam
Joan Oliver

Editorial: Proa
Pàgines: 160
Idioma: català

Aquesta obra es va estrenar al Teatre Català de la Comèdia (avui Poliorama), el 15 de juny de 1938, el mateix any
de la seva publicació. Des de la perspectiva històrica, La fam es considera una de les millors peces de teatre català
estrenades durant la Guerra i la Revolució de 1936-1939. En l'escena del trienni, és una de les poques que
reflecteix la revolució com a matèria artística i experiència humana.

Com adromir el teu lleó
Jane Clarke

Editorial: Bruixola
Pàgines: 18
Idioma: català
Segur que al teu lleó li passa el mateix que al Lleonet: encara que estigui molt cansat, no vol anar a dormir! No et
preocupis! En Guillem sap molt bé què ha de fer. Obre el llibre i descobreix-ho.
diferents, de moments amargs i situacions tendres... A partir de 12 anys.

Les set cabretes i el llop
Meritxell Martí

Editorial: Combel
Pàgines: 10
Idioma: català
Entreu en els escenaris pop-up de les set cabretes amb aquest nou títol de la col·lecció Minipops. Una petita joia
que ens ofereix una visió moderna i sintètica dels contes clàssics més populars, amb escenes que es despleguen
com en un teatrí.

