
 

 

Por encima de la lluvia 

Víctor del Árbol 
Ed. Ancora y Delfín. 509 pàg. 

En Miguel i l’Helena es coneixen en una residencia de gent gran a Tarifa a una edat en què creuen 
haver-ho viscut tot. Ambdós tenen fills grans i no volen passar els seus darrers dies recordant i enyo-
rant temps millors. El suïcidi d’un company els obre els ulls i decideixen emprendre el viatge de les 
seves vides en el que descobriran que res és definitiu mentre hi hagi il·lusions que perseguir. 
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Quan arriba la penombra 

Jaume Cabré 

Ed. A tot Vent. 279 pàg. 

És un llibre de relats que s’il·luminen com les pedres fogueres. Hi trobem individus inquiets que voldri-
en ser en alguna altra banda, personatges fora de la llei, aromes de thriller, tocs d’ironia, elements 
fantàstics… amb la mestria tècnica que l'ha fet cèlebre a tot Europa -salts endavant i endarrere, canvis 
de punts de vista, veus que es trenen-, però també amb tota la passió vital.  

Silencios Inconfesables 

Hjorth & Rosenfeld 

Ed. Planeta. 558 pàg. 

Troben una família assassinada a casa seva. La Unitat d’Homicidis de Torkel Hölgrund es fa càrrec del 
cas. La investigació es complica més quan troben el cadàver del principal sospitós. Sobreviu  la Nicole, 
la neboda de deu anys de la parella i hauran de seguir el rastre de les seves petjades dins el bosc. 

Carter 

Ted Lewis 

Ed. Sajalín. 269 pàg. 

En Jack Carter, principal sicari dels mafiosos londinencs el Les i el Gerald Fletcher, retorna a la seva 
ciutat natal després de 8 anys d’absència. Torna pel funeral del seu germà Frank que diuen que va 
temir un accident de cotxe per conduir borratxo però el Jack sospita de la versió oficial i comença a 
interrogar a tots els qui el coneixien. Aviat les seves preguntes incomoden als “peixos grossos” de la 
zona. 

Dies de pluja 

Karl Ove Knausgard 

Ed. L’Altra. 718 pàg. 

Amb vint anys, ple d’il·lusions i ambició literària, en Karl Ove es trasllada a viure a Bergen per estudiar a 
la prestigiosa Acadèmia d’Escriptura, on ha estat seleccionat entre molts altres aspirants a escriptors. 
Arriba a la ciutat optimista i excitat per la vida que està a punt d’estrenar, però els professors i com-
panys de l’Acadèmia troben que els seus textos són ingenus i plens de tòpics. 

Offshore 

Petros Márkaris 

Ed. Tusquets. 282 pàg. 

A una Grècia on, misteriosament, comencen a aflorar diners i inversions, un funcionari de l’Organisme 
Estatal de Turisme apareix mort a casa seva, lligat a una cadira i amb un tret al cap. Tot apunta a un 
robatori, però el comissari Kostas Kharitos no descarta que es tracti d’una execució en tota regla. 
Quan comença les investigacions, descobreix que la víctima està relacionada amb el tràfic il·legal. 



 

 

La luna en las minas 

Rosa Ribas 
Ed. Siruela. 246 pàg. 

Al Maestrazgo, entre muntanyes, boscos i barrancs, un home marxa del poble abans que es faci de 
dia. Porta un embalum que prem contra el seu pit. La llegenda diu que ha nascut un nen, el Joaquim, 
que porta a sobre un terrible destí. L’home que fugia és el seu pare que vol salvar-li la vida i l’entrega a 
l’àvia per a què se’n faci càrrec. 
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Llum 

Elisabet Riera 

Ed. L’Altra. 230 pàg. 

Quan la protagonista d’aquesta història torna al poble on va néixer, està ensorrada. L’avís de la mort 
del pare, i un sobre amb la clau de la porta de casa familiar on fa més de vint anys que no posa els 
peus, són l’empenta que necessita per deixar enrere la seva vida a Londres i posar punt i final a una 
història que se li està morint a les mans.  

I ens vam menjar el món 

Xevi Sala 

Ed. Columna. 264 pàg. 

Elias Barrera, sergent de l'exèrcit dels Estats Units, arriba a l'Estartit per assistir al funeral del seu pare, 
un militar que va servir a la base Loran, i sobretot per recollir l'antiga bandera familiar. Per recuperar-
la, però, s'haurà d'entendre amb Gori Vilar, militant comunista i pescador del palangre, que li explicarà 
la increïble història que va viure amb Kirk Barrera, el Soldat Imperial, l'home que va salvar tot un país. 

Demana-m’ho així i et diré que sí 
Josep Elena Sopeña 

Ed. Bromera.  156 pàg. 

Quan l’Helena s’instal·la a Cambridge per fer classes de català, deixa a Barcelona en Jordi, la seva pa-
rella des de fa anys. Però la seva nostàlgia s’esvairà en conèixer el seductor Jamie, un jove pel qual 
sent una forta atracció. El seu intens desig no tardarà a esclatar quan, incapaços d’evitar la temptació, 
en Jamie i ella inicien una apassionada relació que no podran reprimir. 

Enxarxats 

Carme Torras 

Ed. Males Herbes. 423 pàg. 

La Júlia Pagès, professora universitària i investigadora en el camp de la robòtica, acaba de tornar a 
Barcelona per ocupar la plaça de l’Ariadna Mestres, que s’ha jubilat. Quan la Júlia arriba a l’antic des-
patx de la professora Mestres, hi ha arxius d’aquesta a l’ordinador. Llavors comença a rebre missatges 
d’una icona amb forma d’aranya i amb el pas dels dies voldrà esbrinar qui hi ha darrera d’aquests. 

Una pàgina d’amor 

Émile Zola 

Ed. Ònix. 234 pàg. 

L’Héléne Grandjean viu a París amb la seva filla Jeanne. El seu marit va morir poc després que arribes-
sin a la capital i ella es va abocar en la cura de la seva filla, una nena malaltissa. Una nit en què la Jean-
ne emmalalteix l’Héléne demana ajut al seu veí, el doctor Deberle. Llavors el doctor s’enamora d’ella i 
París serà el testimoni d’aquest amor impossible...  


