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La veu
Arnaldur Indridason

Editorial: La Magrana
Pàgines: 320
Idioma: català

En un hotel de Reykjavík, en plena temporada alta de Nadal, el recepcionista és brutalment colpejat fins a la mort.
Amb l'hotel absolutament ple, el gerent fa mans i mànigues per mantenir l'assassinat ocult i preservar la
reputació de l'establiment. Els detectius Erlendur i Sigurdur Oli descobreixen que l'home mort havia estat un
famós cantant infantil i que singles seus són objectes preats pels col·leccionistes.

Regreso a tu piel
Luz Gabás

Editorial: Planeta
Pàgines: 528
Idioma: castellà

Brianda de Lubich, única hereva del senyor més important de la regió d’Orrun, veu com el món es desmunta al
seu voltant, després de la mort del seu progenitor. En una terra convulsada per les guerres, en la que ella i vint-itres dones són acusades de bruixeria, només pot aferrar-se a un home: aquell a qui va jurar estimar més enllà de
la mort. El desenllaç de la història d’amor arribarà segles després quan una jove enginyera comença a recuperar
fragments d’un món pretèrit i a sentir un amor irracional cap a un estranger arribat d’un petit racó de les

muntanyes per reconstruir la mansió familiar . Els paisatges que separen França i Espanya el segle XVI alberguen
una història única de lluita amor i justícia.

Un estiu a l’Empordà
Marius Carlo

Editorial: Columna Edicions
Pàgines: 237
Idioma: català

Una història en què es troben periodisme, Empordà i glamur. En Marc és un experimentat periodista que es veu
obligat a deixar la corresponsalia a Londres per incorporar-se a la redacció amb un càrrec. El seu retorn
coincideix amb la mort del seu oncle que li deixa una magnífica masia envoltada de vinyes a l’Empordà, on ell
havia passat els estius. Mentre en Marc intenta posar ordre al mas i de pas a la seva vida, descobrirà una
postal dirigida al seu oncle i signada per Romy Schneider. En Marc anirà descobrint pistes sobre la possible relació
entre l’actriu i el seu parent mentre es debatrà entre el retorn a la professió o la definitiva retirada a l’Empordà.
Dues dones totalment diferents interferiran en la seva vida i l’ajudaran a decidir el seu futur.

La buena reputación
Ignacio Martínez de Pisón

Editorial: Seix Barral
Pàgines: 640
Idioma: castellà

En Samuel i la Mercedes contemplen amb preocupació el futur de les seves filles davant l’imminent
descolonització del Marroc i el retorn dels espanyols del Protectorat a la Península. Estem a Melilla, són els anys
cinquanta i, en aquest context de canvi, el matrimoni decideix viatjar a Màlaga per establir-se en una Espanya que
comença a obrir-se lentament a la modernitat. De la mà de cinc membres d’una mateixa família, aquesta saga
recorre trenta anys de la nostra història i transita per ciutats com Melilla, Tetuan, Màlaga, Saragossa o Barcelona.
Els desitjos i il·lusions den Samuel i la Mercedes, les seves filles i els seus néts es veuran condicionats per secrets
inconfessables en una vida que transcorre ràpida. La buena reputación és una novel·la sobre l’herència que rebem
del passat i sobre el sentiment de pertinència, la necessitat de trobar el nostre lloc al món. Autor imprescindible
de las lletres espanyoles, Ignacio Martínez de Pisón dóna vida en aquestes pàgines a uns personatges
inoblidables, en un retrat nítid de la vida quotidiana i l’esdevenir d’una família. Una lectura meravellosa en que
hom desitja tornar, perquè en ella es veuen reflectides les nostres pròpies vivències i la nostàlgia d’aquells
moments que es perden en el record.

El primer heroi
Martí Gironell

Editorial: S.A Ediciones B
Pàgines: 440
Idioma: català

El llibre més esperat de Martí Gironell. Una aventura fundacional plena de reptes i amenaces, en la qual el lector
descobrirà un món nou i fascinant. Fa més de cinc mil anys, un home va ser capaç d’anar més enllà de la seva
pròpia terra. Ynatsé és escollit pels déus per protegir el seu poblat i trobar el remei a un mal que assola la seva
comunitat, el Clan dels Cavalls. En la lluita per acomplir els designis divins i superant els propis límits i fronteres,
Ynatsé s’embarcarà en un viatge èpic,

dominat per l’impuls interior i la força del seu poble. Una

epopeia magistralment documentada que ens connecta amb les nostres arrels més autèntiques a través d’una
terra i un temps verge i salvatge. Un periple vívid i tangible cap als inicis de la Humanitat.

Un árbol crece en Brooklyn
Betty Smith

Editorial: LUMEN
Pàgines: 512
Idioma: castellà

Durant els anys vint del segle passat, descobrim a la petita Francie Nolan llegint asseguda a l’escala d’emergència
de casa seva, a l’ombra de l’arbre que només creix en els barris més pobres de les grans ciutats. Poc a poc, la
mirada s’allunya de la petita per fixar-se en l’estrafolària família Nolan, que malviu en un dels barris de Brooklyn.
Coneixerem així als seus pares, al seu germà i a l’entranyable tieta Sissy, que utilitza els homes per aplacar els
seus instints maternals. Francie creix envoltada dels llibres que tant li agraden i aviat comença a preguntar i a
demanar-li a la vida alguna cosa més que una trista vida. Una novel·la on qualsevol detall de la vida domèstica
revela un món d’apostes i desitjos, on els personatges són tan pròxims que fins i tot podem patir el seu dolor i on
el somni americà cobra per fi pes i color.

L’Aladern salvatge
Maria Espluga

Editorial: Barcanova
Pàgines: 128
Idioma: català

L' Aladern i la Dolina, la seva germana, són fills de la muntanya. Viuen al Niu d'Àligues, com en diuen ells, i han
tingut una infantesa feliç. Lliures, corren i cacen amb el seu amic Càdec pels barrancs i les tarteres, neden al riu i
s'orienten amb el cel estrellat. La seva és una terra de gent senzilla, de llamps i de pedres, d'olor de farigola i de
troncs socarrats. La vida, però, canvia, i d'ençà de la mort de la seva mare i de la marxa del seu pare Llop, un

neguit cada vegada més fort rosega el cor de l' Aladern. Amb quinze anys, l'Aladern se sent sol i perdut i no sap
quin és el seu camí. Un dia decideix provar si allò que busca ho pot trobar en la màgia i, sense dir-ho a ningú,
l'Aladern entra a la cova de l'Argelaga.

Comença el Campionat
Luigi Garlando

Editorial: S.A Editorial La Galera
Pàgines: 168
Idioma: català

Aquesta tardor serà especial per a les Cebetes: d’aquí a pocs dies començarà el veritable repte, el campionat de
futbol. Ara ja no jugaran partits al parc, sinó en camps de debò, amb un àrbitre de debò i contra equips de debò.
En Tomi, en Tirant, en Nyicris i la colla estan impacients per enfrontar-se a rivals de nivell.

La bruixa de les flames
Tea Stilton

Editorial: Estrella polar
Pàgines: 280
Idioma: català

Ara que el Rei Malvat i el Príncep sense Nom dormen a la Roca de la Son, s’anuncia una època de prosperitat per
al Gran Regne. Però, just quan sembla que tot comença a anar bé, una ombra sinistra es perfila a l’horitzó: les
Bruixes Grises han tornat. Les antigues aliades del Rei Malvat, uns éssers intemporals, estan decidides a combatre

les Princeses amb les armes de la Màgia Incolora. En el curs d’un conflicte sense precedents, les cinc filles del Rei
Savi descobriran que en el passat de les bruixes hi ha un secret amagat entre els plecs del temps i l’hauran de
descobrir per poder-les derrotar.

La botiga Battiblaeno: Una maleta plena d’ estrelles
P. D Baccalario

Editorial: La Galera
Pàgines: 240
Idioma: català

La sabata de vidre de la Ventafocs, la llàntia d’Aladí... Hi ha molts objectes màgics al món, i a Applecross, un petit
poblet al cor d’Escòcia, hi ha un establiment que es dedica a guardar-los: la botiga Battibaleno. Cada noranta-nou
anys, set famílies es disputen la custòdia, i ara és el torn de la família Lily. Però, amb motiu de la reobertura
imminent de la botiga, comencen a passar coses molt estranyes al poble. L’Aiby Lily i el seu amic Finley hauran
d’impedir que els seus adversaris es facin amb la botiga. I trobar la forma de crear nous objectes màgics, cosa
gens fàcil, perquè des del 1789 que no se n’han fet!

La bombilla...chao chiquilla!
Francisco Ibáñez

Editorial: S.A Ediciones B
Pàgines: 48
Idioma: castellà

Les nostres bombetes estan apunt de desaparèixer i Francisco Ibáñez els hi rendeix un homenatge com una
aventura de Mortadelo i Filemón. A partir d’ara només podrem utilitzar bombetes de baix consum, per això
aquesta aventura servirà per recordar les velles bombetes que ens han acompanyat sempre.

Los xunguis en el mundial de Brasil
J. Carlos Ramis

Editorial: B de Blok
Pàgines: 32
Idioma: castellà

Un llibre que combina hàbilment l’element lúdic i l’element didàctic. Per els amants del futbol i per conèixer una
mica més el gran país que és Brasil, els seus fascinants paisatges, els seus costums i la seva gastronomia. Els
Xunguis se n’assabenten tard que se celebra la copa Mundial del Brasil, però no estan disposats a perdre-s’ho. De
fet, la Federació de Futbol del planeta Xungui se sent molt ofesa, perquè no hi ha estat convidada a participar-hi.
Ja sigui per les bones o per les dolentes, l’equip Xungui jugarà el Mundial com la resta dels països seleccionats.

L’ elefant encadenat
Jorge Bucay

Editorial: RBA Llibres
Pàgines: 48
Idioma: català

Des que era molt petit, al protagonista de la nostra història li rondava una pregunta pel cap per què l’elefant del
circ, un animal tan fort i poderós, no s’allibera de la petita estaca a la que el lliguen després de la funció. Un dia,
un amic molt savi li dóna una resposta: l’elefant del circ no s’escapa perquè ha estat lligat a una estaca com
aquesta des que era molt i molt petit. En aquell moment va intentar alliberar-se amb totes les seves forces i no va
poder. I des d’aleshores, creu que és impossible alliberar-se. Amb aquesta bonica paràbola tradicional que ens
parla de la importància de conèixer les nostres capacitats i les nostres possibilitats, en Jorge Bucay fa la seva
primera incursió a la literatura infantil. I compta amb un acompanyant de luxe el meravellós Gusti.

