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L'espia

Paulo Coelho
Ed. Columna.  208 pàg.
L’autor es submergeix en la vida d’una de les dones més fascinants i desconegudes
de la Historia. Sensual, forta i contradictòria, Mata Hari es converteix en una icona
per enfrontar-se als cànons de la seva època i lluitar per ser una dona independent
i lliure. L’exòtica Java, el París de la Belle Époque i Berlín són els escenaris en els
que aquesta dona defensà els seus somnis 

El asesinato de Sócrates

Marcos Chicot
Ed. Planeta.  759 pàg.
Grècia,  segle V a.dC. Un fosc oracle vaticina la mort de Sòcrates.  Un nounat és
condemnat  a  morir  pel  seu  pare.  Una  guerra  entre  Atenes  i  Esparta  dessagna
Grècia.  Al  llarg  de  les  pàgines  d’aquesta  novel·la  brilla  la  figura  inigualable  de
Sòcrates, el filòsof que marca un abans i un després a la història de la humanitat.

Sobre Grace

Anthony Doerr
Ed. Suma de letras.  553 pàg.
Al David Winkler li atreuen els canvis de temps, viu obsessionat per la neu i té un
do: a vegades pot veure coses abans que passin. Un dia, somnia que la seva filla
s’ofegarà en una inundació i que ell no la pot salvar. A partir de llavors, la seva vida
canvia  totalment:  fugir  de la  seva  família,  de la  seva  casa i  del seu  propi futur
sembla ser l'única forma de negar el somni que el martiritza.

La nena perduda

Elena Ferrante
Ed. La Campana.  617 pàg.
La Lina i l’Elena són adultes i han pres camins diferents però un amor de joventut
que torna a brotar la porta de nou a Nàpols. L’Elena és la senyora culta; la Lina,
aparentment,  continua  sent  aquella  dona  de  barri  ignorant  i  poc  disposada  al
refinament. Els fets es precipiten quan un bon dia, de cop i volta, desapareix la filla
de la Lina:assassinat, segrest, mort? No ho sap ningú, i al barri tothom murmura.. 

Una vida millor

Anna Gavalda
Ed. 62   250 pàg.
La Matilde té 24 anys. Ha deixat el seus estudis d’art i comparteix pis amb unes
bessones. Un bon dia, oblida la bossa en un cafè i una setmana després un home
desconegut l'hi torna. Aquesta trobada ho canvia tot. El Yann té 26 anys, té estudis
universitaris però està sense feina. Ja vindran dies millors, es diu. 

El ruiseñor

Kristin Hannah
Ed. Suma de letras.  587 pàg.
França, 1939. A Carriveau, la Vianne s’acomiada del seu marit que marxa al front.
Quan amb l’ocupació nazi un capità alemany li requisa la casa, ella i la seva filla han
de conviure amb l’enemic o arriscar-se a perdre-ho tot. Sense menjar, ni diners ni
esperança, la Vianne es veu obligada a prendre decisions cada cop més difícils per
sobreviure . 



El club de les pel·lícules de Meryl Streep

Mia March
Ed. Columna.   414 pàg.
Una acollidora caseta d'hostes a la costa de Maine i quatre dones amb el cor ferit.
Fins que un club de cinema de la Meryl Streep fa que la Isabel, la June, la Kat i la
Lolly  comparteixin  secrets  fins  a  la  matinada,  es  replantegin  les  seves  vides  i
retrobin l'amor i l'amistat que creien haver perdut.

El expreso de Tokio

Seicho Matsumoto
Ed. Libros del Asteroide.  214 pàg.
Els  cadàvers  d’un  funcionari  i  de  la  cambrera  d’un  restaurant  de  Tokio  són
descoberts en una platja de l'illa de Kyushu. Sembla ser que són dos amants que
s’han suïcidat prenent cianur. 
Però algun detall estrany crida l’atenció de l’inspector Mihara.

Yo antes de ti 

Jojo Moyes 
Ed. Suma de Lestras. 412 pàg.
La Louisa Clark  no sap que està a punt de perdre la seva feina al cafè Buttered Bun.
El Will Traynor sap que un accident de moto se li emportà les ganes de viure. El Will
no sap que la Lou està a punt d’aparèixer al seu món amb una explosió de color.
Cap dels dos sap que canviarà l’altre per sempre. 

Veus al ras

Sebastià Perelló
Ed. Club Editor.  211 pàg.
Història d'un home que cada setmana apareix davant d'una casa. Fa deu anys que
va sortir-ne per no tornar-hi mai més. Ha perdut fins i tot la veu i s'expressa amb el
cos, amb la cara, amb uns actes que no entén ningú. I és la història d'una dona que
escriu tot allò que no diu l'home mut, el qui s'atura davant de la seva finestra, el
qui va viure amb ella abans de perdre la paraula i el seny.

Les darreres paraules

Carme Riera
Ed. 62.  165 pàg.
En un manuscrit retrobat, el Lluís Salvador d’Habsburg Lorena confessa els secrets
dels  seus  amors,  ofereix  punts  de  vista  personals  però  objectius  sobre  els
esdeveniments que canviaren el mapa europeu del segle XX. Cosí de l’emperador
Francesc  Josep  i  de  l’emperadriu  Elisabet,  la  famosa  Sissí,  tal  vegada  tingué  a
l’abast evitar el desencadenament de la Primera Guerra. 

Pulsacions

Javier Ruescas i Francesc Miralles
Ed. Cruïlla.  197 pàg.
L’Elia acaba de despertar  d’un coma, el  darrer que recorda és un concert  i  una
frase: "No puc tornar-te la cançó, però puc ensenyar-te com ballen els peixos". Els
seus pares li  compren un Smartphone, i l’Elia té accés,  per fi,  al  Heartbits.  Amb
l’ajut  de la  seva  amiga  Sue,  intentarà  recuperar  els  tres  dies  oblidats  i  mentre
coneixerà al Tommy, un americà que ve d’intercanvi a Espanya; a   la Marion i al
Phoenix.


