NARRATIVA
Tirant lo Blanc. Janot Martorell (actualització
Marius Serra)
En Marius Serra ha dedicat
temps i esforços a actualitzar el
llenguatge de la primera
novel·la catalana per tal de fer-la
més assequible al públic actual.
Una bona oportunitat d’entraren
el món dels cavallers medievals.
L’apicultor d’Alep. Christy Lefteri
Un jove matrimoni sirià prova de
refer la seva vida des d’un camp
de refugiats. La vida d’abans de la
guerra, en un país més o menys
pròsper, contrasta vivídament amb
la vida actual.
La casa de foc . Francesc Serés
Un professor arriba a al Sellent de
Santa Pau, un poble ple d’històries
i secrets que s’aniran
descabdellant a l’entorn d’aquest
foraster. Una novel·la coral, amb
un punt de “realisme màgic”.

ALTRES
Vida il·lustrada. Lisa Aisato
La il·lustradora Lisa Aisato, fa
un recorregut per la vida, la
vida de qualsevol de
nosaltres, a través de la seva
particular manera de veure el
pas del temps.
Los números de la vida. Kit Yates
Mirar d’explicar TOT el que ens
envolta i el que ens passa
mitjançant les matemàtiques és el
repte que es va proposar aquest
matemàtic. Ho va aconseguir?

No diguis res. Patrick Radden Keefe
Un llibre extraordinària sobre la
situació viscuda a Irlada del Nord al
llarg de tot el conflicte. Una societat
marcada a foc per la violència
exercida pels dos bàndols.

Contar es escuchar. Ursula K. LeGuin
La novela del ajedrez. Stefan Zweig
Un clàssic en edició il·lustrada
per si teniu necessitat d’escacs
després de veure “Gambito de
dama”. Un viatge entre Nova
York i Buenos Aires, un campió
d’escacs, un milionari i un fugitiu
dels nazis.

La genial autora de ciència ficció
recull en aquest llibres articles,
assaigs i conferències sobre el fet
de llegir, d’escriure, d’escoltar i
d’interpretar. Una gran dama de
les lletres amb moltes coses a dir
sobre escriptura i feminisme.

NARRATIVA
La habitación cerrada. Maj Sjowall , Per
Wahloo
En Martin Beck s’està recuperant
de les ferides de bala rebudes en
un cas anterior i li donen un cas
senzill: un presumpte suïcidi sense
complicacions.
Loba Negra. Juan Gómez Jurado
Seguim amb les aventures de
l’Antònia Scott i en Jon Gutiérrez.
Junts poden resoldres els casos
més enrevesats i sempre ho fan
de manera trepidant i en un temps
rècord. Ja ha sortit la tercera
entrega: Rey Blanco.
El imperio final. Brandon Sanderson
Aquest és el llibre que inicia la
saga literària “Nacidos de la
Bruma” de fantasia èpica. Una
possible alternativa a tots els
seguidors d’autors com Tolkien,
Martin o Rothfuss.
Un sonido atronador. Ray Bradbury
Any 2055. Una empresa ofereix
la possibilitat de viatjar a la
prehistòria per caçar
dinosaures. Això si, en cap
moment els caçadors poden
sortir del camí, qualsevol pas en
fals podria alterar-ho tot.

