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Títol: Juego de mentiras 

Autor/a: Ruth Ware 

Editorial: Salamandra, 2018 

Signatura: N War 

Sinopsis: 

Quan la Isa rep un missatge en plena matinada que diu «us necessito», 
comprèn que de seguida el passat ha tornat per ajustar comptes. Malgrat que 
ha fet tot per poder oblidar aquell episodi fosc que va marcar la seva 
adolescència, la seva fidelitat a la Kate s'anteposa a tots els seus temors. Així 
que no dubta ni un instant a prendre el primer tren des de Londres fins al 

poble costaner de Saltin, on la marea baixa acaba de deixar al descobert les restes d'un cadàver. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: Infiltrada 

Autor/a: David John 

Editorial: Salamandra, 2018 

Signatura: N Joh 

Sinopsis: 

Han passat gairebé dues dècades des que Soo-min va desaparèixer en una 
platja de Corea del Sud. L'informe oficial afirma que va morir ofegada al 
costat del seu nuvi, però Jenna, la seva germana bessona, sempre s'ha negat 
a admetre aquesta versió dels fets. En tots aquests anys, l'erràtic i 
impenetrable règim de Kim Jong-il ha intensificat la seva política 
d'intimidació al veí del sud, i per extensió a tot Occident, mentre es 

confirmen els indicis que el seu programa nuclear avança a un ritme perillosament ràpid. A causa dels seus 
coneixements de geopolítica, al seu domini de l'idioma i als trets físics heretats de la seva mare 
coreana, Jenna és escollida per unir-se als grups d'experts en assumptes nord-coreans reclutats pel govern 
nord-americà amb el propòsit de fer front a l'amenaça. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: La desparición de Stephanie Mailer 

Autor/a: Joel Dicker 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: N Dic 

Sinopsis: 

La nit del 30 de juliol de 1994 l'afable població de Orphea, en 
els Hamptons, va assistir a la gran obertura del festival de teatre. Però 
l'alcalde es retarda... Mentrestant, Samuel Paladin recorre els carrers 
buits buscant a la seva dona, fins a trobar el seu cadàver davant la casa 
de l'alcalde. Dins, tota la família ha estat assassinada. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: Només nit 

Autor/a: John Edward Williams 

Editorial: Edicions 62, 2018 

Signatura: N Wil 

Sinopsis: 

L'Arthur Maxley és un jove tens i descuidat. Un dia rep una carta del seu 
pare, amb qui fa anys que no té cap mena de relació. La por i l'aversió de 
l'Arthur cap al seu pare es molt forta, però alhora sent una necessitat 
compulsiva i irresistible de veure'l. Així que accepta trobar-se amb ell. 
Després d'un sopar anodí, l'Arthur es veu abocat a una nit intensa plena 
d'alcohol en companyia d'una dona jove ben bonica. Però a mesura que les 

hores passen, els records d'una experiència traumàtica que va viure durant la infantesa l'envaeixen i el 
desorienten. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: La química del odio 

Autor/a: Carme Chaparro 

Editorial: Espasa, 2018 

Signatura: N Cha 

Sinopsis: 

Que faries si, després d'haver sobreviscut a la que va creure que era la prova 
més dura que podies suportar, el destí et portés una altra vegada al límit? 

Per a la inspectora cap Ana Arén no hi ha treva: després que resolgués el cas 
que pràcticament va acabar amb ella, ha d'enfrontar-se a un repte 
endimoniat, l'assassinat d'una de les dones més famoses d'Espanya. Sempre 

qüestionada pel seu superior, al capdavant d'un equip que encara no confia en ella i amb el focus mediàtic 
sobre la recerca, Ana es veu de nou davant un crim aparentment irresoluble en el que el temps i el passat 
juguen en contra seva. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: Allí donde se construyen los sueños 

Autor/a: Eric Marchal 

Editorial: Grijalbo Mondadori, 2018 

Signatura: N Mar 

Sinopsis: 

Andalusia, juny de 1863. Clément Delhorme, un apassionat astrònom, i la seva 
dona Alicia viuen a Granada, on ella treballa en la restauració de la Alhambra al 
costat de l'arquitecte Rafael Contreras. Clément està obsessionat amb fer 
volar un enorme globus que permeti solcar els cels quan arriba a la ciutat un 
jove enginyer, Gustave Eiffel. Aviat, els dos genis s'adonen que no solament 

els uneix la seva passió pel progrés sinó també un temperament fort i una ambició sense límit. Malgrat la 
seva recent paternitat de tres bessons, Delhorme no cessarà en les seves recerques aeronàutiques al mateix 
temps que assessora al jove Eiffel, que pretén construir un pont a Portugal que franquegi el Duero. Abrigallat 
per aquesta família d'artistes i científics brillants, i en el recolliment dels màgics jardins i les meravelloses 
fonts de la Alhambra, es forjarà la destinació de Eiffel, qui, anys més tard, aixecarà la famosa torre parisenca 
i l'Estàtua de la Llibertat. 

Per reservar aquest llibre 
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Títol: La mujer en la ventana 

Autor/a: A.J. Finn 

Editorial: Grijalbo, 2018 

Signatura: N Fin 

Sinopsis: 

Anna Fox viu sola, reclosa a la seva casa de Nova York, sense atrevir-se a 
sortir. Passa el dia xatejant amb desconeguts, bevent vi (potser més del 
compte), veient pel·lícules antigues, recordant temps feliços... i espiant als 
veïns. Llavors arriben els Russell al barri: una parella i el seu fill adolescent. 
La família perfecta. Fins que una nit Anna veu alguna cosa des de la seva 
finestra que no hauria d'haver vist. Tot el seu món comença a esquerdar-se 
i els seus propis secrets surten a la llum. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: Las hijas del capitán 

Autor/a: Maria Dueñas 

Editorial: Planeta, 2018 

Signatura: N Due 

Sinopsis: 

Nova York, 1936. La petita casa de menjars El Capità arrenca la seva marxa 
al carrer Catorze, un dels enclavaments de la colònia espanyola que en 
aquells dies resideix a la ciutat. La mort accidental del seu amo, 
el tarambana Emilio Arenas, obliga a les seves indomables filles joves a 
prendre les regnes del negoci mentre en els tribunals es resol el cobrament 
d'una prometedora indemnització. Abatudes i assetjades per la urgent 

necessitat de sobreviure, les temperamentals Victoria, Mico i Luz Arenas s'obriran pas entre gratacels, 
compatriotes, adversitats i amors, decidides a convertir un somni en realitat. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: Canción de sangre y oro 

Autor/a: Jorge Molist 

Editorial: Planeta, 2018 

Signatura: N Mol 

Sinopsis: 

Amb tan sols tretze anys, Constança ha d'abandonar a la seva família, el seu 
país i tot quant estima per casar-se amb un desconegut molt major que ella. 
El seu pare, el rei de Sicília, es troba en greu perill i precisa d'aquesta aliança. 
Encara que de res serveix perquè al poc, Carlos d'Anjou, germà del rei de 
França, envaeix el regne i l'assassina. En coronar-se rei d'Aragó, Pedro III, 
l'espòs de Constança, li promet que venjarà al seu pare i recuperarà el regne 

del que ella és hereva. Amb això, Pedro, considerat un rei feble, s'enfronta als tres majors poders del segle 
XIII: França, el papa i Carlos d'Anjou, convertit en emperador mediterrani. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: El verano antes de la guerra 

Autor/a: Helen Simonson 

Editorial: Suma de Letras, 2018 

Signatura: N Sim 

Sinopsis: 

L'estiu de 1914 és un dels més bells que es recorden a la idíl·lica ciutat 
anglesa de Rye. Allà acaba d'arribar Beatrice Nash amb un gran bagul de 
llibres, ànsia d'independència i noves idees que pocs a Rye associen amb una 
professora de llatí. En un descans dels seus estudis de medicina 
Hugh Grange es troba també a la ciutat visitant a la seva tia Agatha, una 
veritable institució local que s'ha jugat la seva cuidadosament construïda 

reputació amb la contractació de la jove mestra. Però mentre Beatrice es prepara per descobrir una nova 
vida, i potser l'amor, en aquesta pintoresca comunitat, l'estiu apareix a punt d'acabar i l'inimaginable és a 
punt de començar. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: La biblioteca fantasma 

Autor/a: Jordi Masó Rahola 

Editorial: Males Herbes, 2018 

Signatura: N Mas 

Sinopsis: 

Quaranta relats protagonitzats per artistes, músics o escriptors, que es 
confonen amb la seva pròpia obra, s'hi amaguen o fins i tot s'hi perden. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

 

Títol: Chico conoce a chico 

Autor/a: David Levithan 

Editorial: Nocturna, 2018 

Signatura: JN Lev 

Sinopsis: 

Paul és un alumne de secundària en una escola molt peculiar i aquests són 
els seus amics: Darlene Infinita, la reina del ball i quaterback de l'equip; Joni, 
la millor amiga de Paul (encara que potser deixi de ser-ho en breu); Tony, el 
seu un altre millor amic (que no pot sortir de casa tret que els seus pares 

creguin que té una cita... amb una noia); Kyle, el exnovio que no la deixa en pau; Rip, el corredor d'apostes... 
i Noah, el noi que ho canviarà tot. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: Belleza dorada 

Autor/a: Laurie Lico Albanese 

Editorial: Duomo, 2018 

Signatura: N Lic 

Sinopsis: 

Any 1900. Adele Bloch-Bauer, una dona casada d'ascendència jueva, bella, 
brillant i adinerada, coneix al pintor Gustav Klimt en una Viena que comença 
a desprendre's de les caretes del sexe i de l'antisemitisme. La seva 
embriagadora vulnerabilitat i intensitat alimenten un triangle amorós que 
donarà lloc a les millors obres de l'artista. Any 1938. Maria Altmann, jove i 

enamorada a la ciutat que la va veure néixer, ha de presenciar com, de la nit al dia, la seva estimada Viena 
es converteix en zona de guerra. Quan arresten al seu marit i tot al seu al voltant s'enfonsa, el llegat de la 
seva tia Adele la mantindrà en peus, un llegat pel qual haurà d'enfrontar-se als nazis i al govern austríac. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: El quinteto de Nagasaki 

Autor/a: Aki Shimazaki 

Editorial: Lumen, 2018 

Signatura: N Shi 

Sinopsis: 

Durant tota la seva vida, Yukiko ha viscut amb un terrible secret: el matí del 
9 d'agost de 1945, abans que es llancés la bomba sobre Nagasaki, va matar 
al seu pare. En una carta que li deixa a la seva filla just abans de morir 
confessa el crim i revela que té un germanastre. Aviat es descobrirà que no 
solament Yukiko guardava secrets inconfesables. I així, les històries 
personals van entrellaçant-se amb els esdeveniments històrics: la Segona 
Guerra Mundial, els conflictes amb Corea, el terratrèmol de 1923. Les 
generacions se succeeixen al temps que emergeix un retrat fascinant de la 

societat japonesa, amb la seva cultura i les seves contradiccions. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: Tots els contes 

Autor/a: Katherine Mansfield 

Editorial: Proa, 2018 

Signatura: N Man 

Sinopsis: 

Katherine Mansfield (Wellington, Nova Zelanda, 1888 - Fontainebleau, 
França, 1923) va ser una dona 
lliure i anticonvencional, dotada d’una sensibilitat finíssima, que es va 
revelar com un dels més grans talents narratius de la seva època, malgrat 
morir als 34 anys. Els seus contes van saber captar la subtilesa del 
comportament humà i van obrir una via que han seguit tants escriptors i 

escriptores del segle XX. Mercè Rodoreda en va reconèixer el mestratge, com Hemingway, Salinger i 
Cheever. Aquest volum recull per primer cop la seva obra narrativa completa, això vol dir els reculls En una 
pensió alemanya, Felicitat, Festa al jardí, Un niu de tórtores i Una mica infantil, en traduccions noves o bé 
revisades de Marta Pera, Pep Julià i Anna Llisterri. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: ¿Y a ti qué te pasa? 

Autor/a: Megan Maxwell 

Editorial: Planeta, 2018 

Signatura: N Max 

Sinopsis: 

Menchu, a la qual vam conèixer en I a tu què t'importa?, ha deixat el seu 
treball en el parador de Sigüenza i està desenvolupant la seva pròpia 
empresa de creació de pàgines web. Sempre ha estat enamorada en silenci 
d'en Lucas, un company d'en Juan a la base dels GEOS, però cansada dels 
seus desvergonyiments, decideix fer un canvi en la seva vida i anar-se a Los 
Angeles a passar un temps a casa d'en Tomi, cosina de la seva íntima amiga, 

l'actriu Stella Noelia Rice Ponce. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: Es vessa una sang fàcil 

Autor/a: Manuel de Pedrolo 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: N Ped 

Sinopsis: 

El Blasi s'ajupí, i, agafant-la pels cabells, va arrossegar-la. Després, va 
arrencar-li les faldilles i les calces i es posàa pessigar-li les cuixes, el ventre, 
els mugrons. La noia udolava. Va voler tapar-li la boca amb una mà, però 
ella va mossegar-lo. Rabiós, el Blasi va tornar a agafar-la pels cabells i, a 
plom, l'aixecà. Rítmicament, ara, se les va emprendre contra el cos nu, fins 
que la noia li va caure als peus, estenallada, sense sentits. "Es vessa una 
sang fàcil, escrita el 1952 i publicada el 1954, és una de les primeres —i 
millors— obres del gènere negre en català". Com confessa Àlex Martín al 

pròleg: "Es vessa una sang fàcil és un text experimental i gens canònic, ben arriscat. El lector hi trobarà els 
millors ingredients d'aquest tipus de narracions: traïcions, venjances, persecucions, assassinats, pallisses i 
robatoris". 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: Recorda sempre això 

Autor/a: Antoni Carrasco 

Editorial: Empúries, 2018 

Signatura: N Car 

Sinopsis: 

La veu i la memòria del narrador unifiquen les històries de Recorda sempre 
això, l’últim premi Marian Vayreda. Hi deiem una caserna de guàrdia civil al 
Raval barceloní, el pati on les famílies dels membres del cos passen l’estona, 
l’eventual aparició d’un circ humil per distreure la canalla, la feina a les 
vores descosides de l’extraradi urbà... Són escenaris d’una educació 
sentimental que posa el focus en el coratge quotidià, en les dificultats de la 

vida diària, en les sobtades explosions de violència i en la necessitat d’assumir el passat per poder governar 
la pròpia vida. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: Me mintieron (Col·lecció: El caso Malaussène) 

Autor/a: Daniel Pennac 

Editorial: Random House, 2018 

Signatura: N Pen 

Sinopsis: 

La notícia del segrest d'un empresari anomenat George Lapietá incendia 
les xarxes socials i deixa desconsolada a la seva explosiva vídua. Aquest 
succés és el punt de partida d'una extravagant recerca policial que serveix 
d'excusa per a una eixelebrada sàtira social i política. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

 

Títol: La rosa del viento 

Autor/a: Corina Bomann 

Editorial: Maeva, 2018 

Signatura: N Bom 

Sinopsis: 

Quan la publicista Annabel Hansen es trasllada amb la seva filla petita, Leonie, 
a la illa de Rügenen el mar Bàltic, en realitat solament té una cosa en ment: 
deixar enrere la seva antiga vida per començar una nova. I tot indica que el 
seu pla funcionarà, ha llogat una casa preciosa en primera línia de mar, troba 
noves amistats i Leonie s'acostuma de seguida al nou entorn. En descobrir uns 

dies més tard un vell vaixell pesquer en el port, Annabel queda fascinada per ell. La veritat és que "La Rosa 
del Vent" necessita una bona posada a punt, però ella somia amb comprar-ho i reconvertir-ho en una 
cafeteria flotant. No obstant això, existeix un altre interessat, un advocat que també vol fer-se amb ell. 
Sembla que un fosc secret s'uneix a aquesta vella embarcació que, segons sembla, en el seu moment va 
ajudar a molta gent a fugir de la República Democràtica Alemanya. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: El caso Fitzgerald 

Autor/a: John Grisham 

Editorial: Plaza & Janés, 2018 

Signatura: N Gri 

Sinopsis: 

Una banda de lladres aconsegueix robar alguna cosa que, malgrat no tenir 
preu, està assegurat en vint-i-cinc milions de dòlars: els cinc manuscrits 
originals de les novel·les de Francis Scott Fitzgerald, que fins a feia poc 
jeien en una càmera cuirassada sota la biblioteca de la Universitat 
de Princeton. Un botí molt temptador. Bruce Cable regenta una prestigiosa 
llibreria a la ciutat d'estiuenca de Santa Rosa, en Camí Island. No obstant 

això, molt pocs saben que el seu autèntic negoci sovint ho porta a endinsar-se en el perillós, però 
tremendament lucratiu, mercat negre dels llibres i manuscrits robats. Mercer Mann, una jove i endeutada 
escriptora que solia passar els seus estius a la idíl·lica platja de Camí Island, rep una proposta que no pot 
rebutjar. Tornarà a la pau de la illa per escriure la seva novel·la i, entretant, s'acostarà al cercle d'escriptors 
de cert llibreter de dubtosa reputació... i a la seva interessant col·lecció de manuscrits. No obstant 
això, Mercer es posarà en perill en descobrir més del necessari. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: Dins el riu, entre els joncs 

Autor/a: Antoni Munné-Jordà 

Editorial: Males Herbes, 2018 

Signatura: N Mun 

Sinopsis: 

Dins el riu, entre els joncs és la primera novel·la que tracta de la División Azul 
des d’un punt de vista català, una obra corprenedora que ens mostra la cruesa 
extrema que es vivia al front de la 2a Guerra Mundial, i les simpaties, avui en 
dia inconfessables, d’alguns intel·lectuals catalans cap al que estava passant a 
alemanya. Munné-Jordà es posa a la pell de tres joves d'idearis diferents que 

van decidir allistar-se a la Divisió d'Infanteria de la Wehrmacht i lluitar al costat de Hitler en una guerra 
devastadora. Aquest llibre, minuciosament documentat, permet entreveure les circumstàncies que van 
empènyer a alguns nois catalans a fer costat a l’Alemanya nazi en front de la Rússia comunista. També s’hi 
fan evidents els motius pels quals, a la tornada preferien esborrar-ne el record. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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Títol: Apple y Rain 

Autor/a: Sarah Crossan 

Editorial: Roca, 2018 

Signatura: JN Cro 

Sinopsis: 

Quan la seva mare torna després d'onze anys d'absència, Apple se sent feliç 
de nou, i per fi pot tenir resposta a la pregunta que l'ha acompanyat durant 
tant temps: per què t'en vas anar? Ara tindrà a algú que entén de debò quin 
significa ser adolescent, a diferència de la Nana, qui sembla no comprendre-
la. Però de la mateixa manera que la nit en la qual la seva mare la va 
abandonar, el retorn a casa d'aquesta s'acaba convertint en alguna 

cosa agredolça, i Apple es preguntarà de nou qui està realment cuidant de qui. 

Guanyadora del YA Prize i del CBI Book of the Year Award. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 

 

Títol: Arderás en la tormenta 

Autor/a: John Verdon 

Editorial: Roca, 2018 

Signatura: N Ver 

Sinopsis: 

La tensió ha anat en augment a White River. L'imminent primer aniversari de 
la mort d'un motorista negre pel tret d'un policia local inquieta a una població 
econòmicament deprimida i racialment polaritzada. Enmig de tota aquesta 
agitació, un franctirador mata a un agent de policia i la situació es descontrola. 
El fiscal del districte del comtat acudeix a Dave Gurney, detectiu d'homicidis 

retirat del Departament de Policia de Nova York, amb una estranya proposta: vol que Gurney dugui a terme 
una recerca independent de l'homicidi i que li informi directament a ell. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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