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Els anys perduts
Mary Higgins Clark

Editorial: Edicions 62
Pàgines: 384
Idioma: català

El respectat acadèmic Jonathan Lyons ha tingut la gran sort de descobrir un antic i valuós pergamí que es donava
per perdut des de feia segles. Amb la promesa de confidencialitat, en Lyons comparteix la seva troballa amb
alguns experts. Però, amb tants diners en joc, realment pot confiar en ells?Uns quants dies després, en Lyons és
assassinat. Arran d'una primera investigació, la seva dona esdevé la principal sospitosa, ja que, tot i que pateix
d'Alzheimer, fa temps que sabia que el seu marit tenia una amant més jove. Li toca a la Maria, la filla ja adulta de
la parella, investigar els nombrosos secrets que amagava el seu pare. Però, pel que sembla, l'espessa teranyina
s'ha difós més lluny del que ella s'esperava: on és ara el pergamí? I l'amant del seu pare? Reeixirà la Maria a
demostrar la innocència de la seva confosa mare sense posar en perill la seva pròpia vida?

Besos de arena
Reyes Monforte

Editorial: Temas de hoy
Pàgines: 416
Idioma: castellà

Besos de arena, de Reyes Monforte, autora d’altres obres com La infiel o Un burka por amor, és una novel·la
emocionant sobre dues històries de passió unides per un mateix destí. Una nova perspectiva sobre la nostra
història en relació amb el Marroc, les diverses tradicions sahrauís, així com una denúncia sobre les pràctiques
d’esclavitud moderna. Besos de arena està basada en fets reals, amb protagonistes espanyols i escenaris exòtics i
colonials. L’autora és col·laboradora de diversos mitjans de comunicació i ja és una escriptora consolidada dins la
narrativa espanyola. La Laia és una jove sahrauí que fa anys que viu a Espanya; una noia amb un futur
esperançador que conviu amb records terribles: tot i que la seva família i la seva parella no ho saben, la infància
de la Laia està plena de tortures i amenaces per part de la seva suposada família, entre les haimes del campament
de Dajla, sota el control del Front Polisario. I ara, després de tant temps, aquest passat ha tornat per reclamar-la.
El viatge del seu germà Ahmed a Espanya, decidit a obligar-la a tornar a l’Àfrica, desencadena un seguit de fets
que capgiraran els plans de la parella. A més, a més, el pare d’en Julio, en Carles, també amagarà una història
d’amor d’altres temps, d’abans de la Marxa Verda a través de la qual el Marroc va reclamar la subordinació del
Sàhara: l’amor de la seva vida, la Maima, va desaparèixer amb l’entrada dels exèrcits marroquins durant
l’ocupació del Sàhara espanyol, el novembre del 75. Un època en què la Dajla encara no tenia aquest nom, sinó el
de “Villa Cisneros”. Quan la Laia és arrossegada cap a les terres africanes per culpa dels fantasmes del passat, les
dues històries d’amor fan un gir inesperat. Amb el Sàhara com a escenari central, Reyes Monforte va desplegant
una nova perspectiva sobre els fets no tan llunyans de la nostra història i sobre els llaços que uneixen Espanya
amb el continent africà. Un quadre de les tradicions sahrauís, des de les seves supersticions fins als ritus nupcials
y, principalment, la realitat dels hartanis: una espècie d’esclavitud moderna a la qual encara avui en dia milers de
noies mauritanes es veuen sotmeses. La Laia i en Julio; en Carlos i la Maima. Junts en una trama apassionant, els
quatre protagonistes hauran d’enfrontar-se al pes de la sorra i al dels records.

Victus
Albert Sánchez Piñol

Editorial: La Campana
Pàgines: 608
Idioma: català

VICTUS és una novel·la històrica que ens narra la guerra de Successió espanyola, un conflicte que pot considerarse la primera de les conteses mundials i que s’acaba l’11 de setembre del 1714 amb l’apocalíptic assalt a

Barcelona. També és la tragèdia d’en Martí Zuviría, un jove barceloní, alumne avantatjat del marquès de Vauban,
que es converteix en un geni de l’enginyeria militar. VICTUS és un prodigi d’informació i rigor històric al servei
d’un relat àgil, potent i directe, amb una dicció rabiosament contemporània, que ens porta de França a Barcelona
passant per Madrid, Toledo, Tortosa o les batalles de Brihuega i Almansa. I és també una obra sobre la Barcelona
irreductible del 1714, que va sofrir un setge desigual de tretze mesos i el bombardeig de més de trenta mil
projectils. VICTUS posa en qüestió les versions oficials de tots dos bàndols i cedeix la paraula als autèntics
protagonistes de la història, des de la figura immensa d’en Villarroel, el general que va defensar la capital catalana
amb llàgrimes als ulls, fins als civils i soldats anònims de totes les nacions que van lluitar a un costat i l’altre de les
muralles. Però, per sobre de tot, VICTUS és un festí literari de primer ordre que es devora de la forma en què
sempre s’han devorat les grans obres, com ho demostra que se n’hagin venut els drets al rus, l’alemany,
l’holandès, l’italià, el portuguès, el coreà, el croata i el francès.

Odiseo. El juramento
Valerio Massimo Manfredi

Editorial: Grijalbo
Pàgines: 416
Idioma: castellà

La vida d’Ulisses des de la seva joventut a l’illa d’Ítaca fins que es converteix en guerrer i heroi valent i honrat, així
com en espòs i pare, i el seu paper important a les guerres de Troia. Odisseu o Ulisses, l’heroi del poema d’Homer,
el més complex, el més modern. “El meu nom és ningú”, diu Odisseu, i més de dos mil anys més tard segueix
fascinant els lectors. Valerio Massimo Manfredi narra aquesta magnífica aventura des de la primera persona per
apropar-nos a un protagonista molt humà i proper. Ens presenta la seva història plena de meravelles i nobles i
magnífiques proeses des de la infància d’Odisseu a la petita illa d’Ítaca fins el final de la guerra de Troia. Una
vegada rere altra, el guerrer, home d’estat i diplomàtic, demostra la seva intel·ligència i la seva sensatesa.
Proposa acords pacífics, resol conflictes, predica paciència i lleialtat, envoltat dels herois més orgullosos,
tempestuosos i bèl·lics de l’antiguitat. Hèrcules, Paris, Laertes, Penèlope, Helena... la llista de noms, tots molt
coneguts, és llarga i tots tenen un paper fonamental en aquest gran drama íntim i llegendari. Amb Odisseu,
Manfredi ens ofereix una aventura èpica palpitant plena de passió i emoció.

De l’Estatut a l’autodeterminació
Jaume Bosch

Editorial: Editorial Base
Pàgines: 160
Idioma: català

Catalunya viu un apassionant i complex procés que ha de culminar en una consulta o un referèndum per fer
possible que el poble català decideixi el seu futur. On cal buscar les arrels dels moments actuals? Només a la gran
manifestació de la Diada Nacional del 2012, o ens hem de remuntar més enrere, a finals de l’any 2003, quan
s’inicia l’elaboració d’un nou Estatut, i a la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2010 que provoca la
reacció popular expressada en la manifestació del 10 de juliol d’aquell mateix any?

Jaume Bosch mira al passat per entendre millor el present, però analitza també com pot ser el futur immediat.
Defensa l’exercici del dret a l’autodeterminació com a única sortida a la situació actual i examina casos que ens
poden ser d’utilitat, com els del Quebec, Escòcia o Puerto Rico. Exposa la tesi que la celebració o no del
referèndum no és un problema jurídic, sinó de voluntat política, i defineix les vies per celebrar-lo. Planteja també
la necessitat d’un debat seriós sobre la independència i relaciona el camí a seguir amb els perills derivats de la
crisi econòmica i de la corrupció que sacseja la vida política. Introdueix també un tema políticament incorrecte,
els Països Catalans i la seva viabilitat com a projecte col·lectiu.

Java SE 6 (guía práctica)
F. Javier Moldes

Editorial: Anaya Multimedia
Idioma: castellà

Java va sorgir com el llenguatge de programació per a components electrònics, ampliant el seu espectre d’ús com
a llenguatge de programació per a Internet. Java és un llenguatge robust i fiable amb el qual, superada la primera
etapa de l’aprenentatge dels conceptes bàsics de programació orientada a l’objecte, el programador té la certesa
que tot ho podrà fer per si sol, i que funcionarà. Entre les novetats de Java 6 destaquen els suports per a
llenguatges dinàmics i scripting, com poden ser Netscape’s Rhino, un motor Javascript, awk, Jelly, Pnuts, Python,
Ruby y Scheme. A més, a més, s’han millorat les llibreries i el compilador de temps d’execució, així com el suport
per a Windows Vista. Aquest llibre està orientat a l’aprenentatge senzill del llenguatge Java, fins i tot per a aquells
lectors que no coneguin cap altre llenguatge de programació. S’ha d’estudiar cada capítol seguint l’ordre del
llibre, provant els programes que cada epígraf conté i intentar crear-ne altres de similars per tal d’analitzar el
comportament de les sentències en diferents condicions. El llibre conté més de cent programes amb Java que el
lector es podrà descarregar des del web d’Anaya Multimedia. Les classes i mètodes utilitzats als exercicis estan
explicats al text i les taules contenen aquests i d’altres recursos del Java no utilitzats.

Excursions als naixements dels rius de Catalunya
Albert Vicens Llauradó

Editorial: Cossetània Edicions
Pàgines: 216
Idioma: català

Aquest llibre pretén ser una invitació al coneixement dels naixements i les capçaleres dels rius de Catalunya. A
través d’un recull de caminades, aptes per a tothom un xic avesat a moure’s per la muntanya, el llibre us proposa
apropar-vos a les conegudes surgències del Ter, del Cardener, del Llobregat… però també a les remotes fonts del
Segre o a les desconegudes deus de la riera de Merlès, del Llémena o del Glorieta, cursos modestos però
captivadors. No es tracta d’un llibre de barranquisme, sinó d’una selecció d’excursions que discorren, en la major
part dels casos, per senders que recorren les capçaleres de les conques hidrogràfiques del nostre país. Un viatge a
alguns dels espais més íntims de Catalunya.

El Magnesio, clave para la salud
Ana Maria Lajusticia

Editorial: Ediciones SM
Col·lecció: El barco de vapor
Pàgines: 64
Idioma: castellà

L’alimentació actual té, entre d’altres característiques, la de presentar una deficiència de magnesi, un element
fonamental. El magnesi és indispensable per a la síntesi de les proteïnes del nostre cos i, per tant, determinant en
la fabricació i reparació del desgast dels cartílags, els ossos, els tendons, les parets de l’estómac, els vasos
sanguinis, etc. Aquest llibre recull els nous estudis realitzats fins a dia d’avui que confirmen l’enorme importància
del magnesi per a la nostra salut.

Tot és possible. Paraules per a l’esperança
Miquel Martí Pol

Editorial: Ara llibres
Pàgines: 112
Idioma: català

Aquest llibre ens convida a trencar el silenci, la solitud i la immobilitat, i a cercar noves fites bo i assumint el risc
de viure esperançadament. Perquè, com diu el poeta, tot està per fer i tot és possible.
El petit tresor que teniu a les mans recull els versos, els pensaments i les paraules sobre l’esperança d’un dels
poetes catalans més llegits i estimats. Les pàgines d’aquest llibre són, alhora, un recorregut per l’obra de Miquel
Martí i Pol i el reconeixement a un missatge d’esperança exemplar.

46 poemes i 2 contes
Joana Raspall

Editorial: L’Abadia de Montserrat
Pàgines: 64
Idioma: català

Enguany Joana Raspall fa 100 anys. Per celebrar-ho hem triat per a aquest volum 46 poemes dels seus llibres
Versos amics, Serpentines de versos, Concert de poesia i 2 contes procedents de Contes del “si és no és” .

Misteri entre bastidors
Tea Stilton

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 224
Idioma: català

Qui és Tea Stilton? Valenta, decidida i fascinant, Tea Stilton és l'enviada especial de L'Eco del Rosegador, el famós
diari dirigit pel seu germà, Geronimo Stilton. Els llibres de Tea narren l'amistat i les aventures d'un grup de cinc
joves investigadores: el Club de les Tea Sisters! Misteri entre bastidors. Un concurs internacional de ballet clàssic
és l'ocasió perquè les Tea Sisters comparteixin el somni de tot ballarí: exhibir-se a l'escenari del Teatre de la Scala
de Milà! Però algú trama un complot per atorgar el primer premi... Qui hi ha darrere de la misteriosa agència
"Mice for Dance"?

Viatge en el temps 4
Geronimo Stilton

Editorial: Grup 62
Pàgines: 384
Idioma: català

Us explicaré una història que us deixarà sense respiració i que us farà arrissar els bigotis, un altre emocionantíssim
Viatge en el Temps! La primera parada serà a l'antic Egipte, a la cort de la Cleopatra, per marxar cap a Mongòlia i
conèixer a Gengis Khan, a Florència per llegir la poesia de Dante i de camí de tornada passarem per Anglaterra
amb Shakespeare i la Reina Elisabet... sens dubte serà un viatge de bigotis!

Els 5 sentits d’en Pol
Geronimo Stilton

Editorial: Baula
Pàgines: 52
Idioma: català

Els sentits són molt importants en el dia a dia d'en Pol. Amb els ulls, les orelles, el nas, la llengua i les mans els
infants descobreixen el món que els envolta. Un llibre sobre els cinc sentits, amb preguntes i jocs de
descobriment per divertir-se amb els més petits.

