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EL CHICO DE LAS BOBINAS
CERVANTES, Pere.
Algú és el testimoni d'un crim que no hauria d'haver vist i descobreix un objecte que mai
hauria d'haver arribat a les seves mans. Una història sobre el poder de la destinació.
Barcelona 1945, El noi de les bobines ens parla de la incomparable fortalesa d'aquestes
dones, víctimes de la guerra, que van ensenyar al món com sobreviure, i d'aquestes sales
de cinema de barri que van permetre somiar en els anys de plom i es van convertir en
refugi d’infàncies malmeses.
Un thriller nostàlgic carregat d'emotivitat i misteri que ens mostra la fragilitat i
l'ambigüitat de la n ... N CERVANTES

TIERRA AMERICANA
CUMMINS, Jeanine
«Repto a qualsevol a llegir les primeres set pàgines d'aquest llibre i no acabar-
lo.» Stephen King
«Una història punyent sobre la supervivència, el perill i l'amor.» Una novel·la
que dispara el cor del lector i també la seva adrenalina, li fa devorar les seves
pàgines i el manté en vetlla fins a les tres de la matinada. » N CUMMINS



ELEGÍA PARA UN AMERICANO
HUSTVEDT, Siri
Una de les obres fonamentals de Siri Hustvedt. Una novel·la sobre la pèrdua,
els secrets i els fantasmes familiars.
Tot comença pocs dies després del funeral del pare, a Minnesota, quan l’Erik
Davidsen i la seva germana Inga troben una breu, inesperada, i pertorbadora nota
entre els papers del mort. És de l'any 1937, la signa la Lisa, i al·ludeix a una
tragèdia. N HUSTVEDT

DOS HERMANAS
FOENKINOS, David.
La nova novel·la de l'autor més versàtil de la literatura francesa i «un
dels novel·listes europeus més interessants de l'última dècada», amb
tres milions de lectors i quinze premis literaris.
«El cor aliè és un regne ingovernable.» N FOENKINOS



EL MERCADER DE LIBROS
ZUECO, Luis
Amb una perfecta unió de rigor històric i intriga, Luis Zueco trasllada al lector a 
una època en què la paraula impresa podia ser l'arma més perillosa.
Tot gran viatge comença en els llibres.
Aquesta novel·la és un viatge als anys següents a la invenció de la impremta, quan
un mercader de llibres emprèn la recerca d'un misteriós exemplar que ha estat
robat de la major biblioteca d'Occident, creada a Sevilla pel fill de Cristòfor
Colom. N ZUECO

EL ÚLTIMO HAMMETT
SASTURAIN, Juan
Un superb llibre amb llum crepuscular i centelleigs lluminosos de
llum d'estrelles ja apagades, en aquest punt de vista de final de
trajecte vital i literari d'un dels incontestables pares del que va
acabar sent el gènere negre.
Després de sortir de la presó, i després de vint anys de silenci, el
veterà escriptor Dashiell Hammett intenta escriure una nova
novel·la, que potser sigui l'última, encara que per fer-ho haurà
d'enfrontar múltiples obstacles..» N SASTURAIN



LAS FUENTES DEL SILENCIO
SEPETYS, Ruta
Ruta Sepetys torna a posar el focus en un dels racons més foscos de la 
història amb aquesta novel·la èpica sobre la por, la identitat, els amors que 
no s'obliden i la veu oculta del silenci.
Desenterrar fragments del passat pot ser dolorós, però conèixer la nostra
història ens ajudarà a curar les cicatrius.N SEPETYS

EN EL CORAZÓN DEL BOSQUEEN EL CORAZÓN DEL BOSQUE
HEGLAND, Jean
Ja res és com abans: el món tal com el coneixíem està desapareixent. Ja no hi ha
electricitat ni benzina, no es veuen avions al cel. La Terra portava anys avisant.
Corren rumors, la gent comença a fugir. Ningú volia veure-ho, però la
civilització s'ensorra.
El Nell i l’Eva, de 17 i 18 anys, segueixen vivint a la llar familiar situada al bosc,
tot i que la catàstrofe s'ha enportat als seus pares. Davant el desconegut, hauran
d'aprendre a viure de forma diferent i confiar en el bosc que els envolta, ple de
riqueses. N HEGLAND



SAN, EL LIBRO DE LOS MILAGROS
ASTUR, Manuel
Aquesta bella i sorprenent novel·la és com un mirall on ens reflectim tots. El lector, sigui
de ciutat o de camp, pot treure el cap a un món mític, en el qual la Història és només una 
altra faula que s'explica al costat de foc, i netejar-hi la seva mirada fins a deixar-la tan clara 
com la del seu protagonista. N ASTUR

LOS PERDONADOSLOS PERDONADOS
OSBORNE, Lawrence
David i Jo Henniger, un metge i una escriptora de llibres infantils sumits en una
profunda crisi matrimonial, accepten la invitació d'un vell amic per assistir a una
bacanal en una luxosa vila enmig de desert del Marroc. De camí a la festa, David,
que condueix ebri, atropella mortalment un jove marroquí. Quan David i Jo arriben
a la festa, els marroquins musulmans del servei domèstic, ja escandalitzats per
l'actitud hedonista i frívola dels estrangers que campen al seu aire per la casa, no
triguen a assabentar-se de l'error imperdonable de David… N OSBORNE



EN EL JARDÍN DEL OGRO
SLIMANI, Leila
Adèle sembla tenir una vida perfecta. Treballa com a periodista, viu
en un bonic apartament a Montmartre amb el seu marit Richard, 
metge especialista, i amb el seu fill de tres anys, Lucien. No obstant
això, sota aquesta aparença de quotidianitat,  Adèle amaga un immens
secret, la necessitat insaciable de col·leccionar conquestes. 
Al jardí de l'ogre és la història d'un cos esclau de les seves pulsions, 
una novel·la ferotge i visceral sobre l'addicció sexual i les seves
implacables conseqüències. N SLIMANI

CUPIDO EN EL MATARRAÑA
AGUIRRE, Francisco Javier
Quatre dones i un home reflecteixen en aquesta col·lecció de relats les seves
experiències eròtiques de manera explícita, de manera directa, amb absoluta
desimboltura. El record de les seves tòrrides vivències en el passat, i en alguns casos
en el present, els donen peu per narrar al seu cercle d'amics peripècies i situacions
altament estimulants. PIR 84 AGU



EL CHICO DE LAS MIL ALMAS
HERREJÓN, Maria.
Misteri, amor i superació s'uneixen en aquesta primera novel·la de Maria Herrejón.
L’Àlex acaba de perdre a la seva germana Gabi. Ella era la filla perfecta i tothom
l'adorava.  L’Àlex se sent incapaç d'assumir la seva pèrdua o de suplir la seva absència. 
Però tot canvia quan coneix a Leo, el noi de les mil ànimes.
Una desbordant història d'amor, en totes les seves facetes, que portarà a Àlex a 
descobrir la veritat sobre la seva germana i sobre si mateixa, i, potser, a salvar Leo 
abans que sigui massa tard.. JN HER

TAN SOLS VIURETAN SOLS VIURE
MONTESINOS, Sara
Tan sols viure és un crit de valentia i esperança, és un crit a
la lluita i l’esforç per una vida millor. És un crit pel dret a
migrar. Milers de joves han arribat a pobles i ciutats d’arreu
després d’un llarg viatge durant la infància o l’adolescència.
Sense referents familiars i perseguint un somni que no ha
acabat sent el que imaginaven, on han apostat tot exercint el
seu dret a la vida. JN MON



BLANCO DE TIGRE
GUERRERO, Andrés
Premio Gran Angular 2019.
Aquí comença el lloc prohibit on regna el tigre blanc. Aquesta història va 
passar fa molts anys. Tants que avui ja ningú parla d'ella. Aquells que 
encara la recorden asseguren que va ser tan sols una llegenda de tantes
que es van forjar en el més recòndit de la selva. Però no ho és. Mai ho va 
ser. Un dia, l'atzar va voler que el destí de la meva germana Duna es 
creués amb el del tigre blanc. I junts van trobar el seu lloc. JN GUE

L’ ARBRE TRENCATL’ ARBRE TRENCAT
JUVÉ, Teresa
Cap a finals del segle XVI, Jaume Plagumà, el portantveus del rei, és enviat pel
veguer de Barcelona a una baronia prop del Montseny per comprovar si és cert
que s’hi refugien hugonots i calvinistes. El que d’entrada semblava un afer
inquisitorial deriva en la complicada investigació d’un seguit d’assassinats que
podrien tenir l’origen en una escola laica que s’ha fundat a Granollers i que
provoca el recel de les ordes religioses. JN JUV
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