
 

 

Anna 

Niccolò Ammani� 

Ed. Anagrama. 293 pàg. 

Un virus que comença a Bèlgica s’ha estès per tot el món com una epidèmia. Només mata els adults i 
els nens l’incuben però no els afecta fins que creixen. L’Anna, que té tretze anys, rescata el seu germà 
per endur-se’l a Messina. L’objec�u és creuar l’estret i arribar al con�nent on l’Anna, que aviat serà 
adulta, vol provar de salvar-se de contraure la malal�a. 
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Per 13 raons 
Jay Asher 
Ed. Estrella Polar.  271 pàg. 

El Clay Jensen troba una misteriosa capsa dirigida a la seva atenció. La capsa conté set cintes de cas-
set, tot fa pensar que les ha enviat la Hannah, una companya de classe que es va suïcidar un parell de 
setmanes abans. A poc a poc descobrirà les tretze raons per les quals ella ha decidit posar fi a la seva 
vida, tretze cares de casset que coincideixen amb les tretze persones que les han d'escoltar.  

4 3 2 1 
Paul Auster 
Ed. Edicions 62.  893 pàg. 

3 de març de 1947: l'Archie Ferguson neix en un hospital de Nova Jersey. Aquest és l'únic fet immuta-
ble en la seva existència. A par�r d'aquest moment, s'obren davant seu diversos camins que el duran a 
viure quatre vides paral·leles, simultànies i independents. A través de les múl�ples trames ín�mes de 
cada Ferguson ens endinsem en la història dels Estats Units. 

Un home cau 
Jordi Basté 
Ed. Rosa dels Vents.  284 pàg. 

Una nit el detec�u privat Albert MarBnez, mentre sopa a la Barceloneta, és tes�moni d'una escena 
inquietant: dos homes s'acosten a l'espigó de la Mar Bella, a la zona més perillosa, ges�culant com si 
discu�ssin i, al cap d'una estona, només en torna un. Així arrenca una apassionant inves�gació que el 
portarà a descobrir els secrets més foscos d'una família adinerada i influent de la ciutat. 

Camí d’anada i tornada 
Montse Barderí 
Ed. Columna.  152 pàg. 

Connec�cut, 27 de desembre de 1940. L’Annemarie escriu una carta en què demana ajuda a l’Ella ar-
ran de la mort del seu pare. L’Ella viu a l’Índia des de fa algun temps i respon immediatament als precs 
de la seva amiga, amb qui va fer un viatge de milers de quilòmetres, de Suïssa a Kabul, uns mesos 
abans amb un Ford de divuit cavalls. Unides per un vincle inexplicable, intens i profund, descobrirem 
en les seves cartes dues maneres de veure el món i d’entendre la guerra. 

Origen 
Dan Brown 
Ed. Planeta. 637 pàg. 

El Robert Langdon, professor de simbologia i iconografia religiosa de Harvard, va al Museu Guggen-
heim de Bilbao per assis�r a un suposat anunci que "canviarà la ciència per sempre". L’amfitrió de la 
nit és l’Edmond Kirsch, reconegut mundialment pels seus invents tecnològics i les seves prediccions. 
Rebel·larà un extraordinari descobriment que respondrà a les preguntes que han obsessionat als hu-
mans des dels inicis dels temps. 



 

 

Bajo el árbol de los Toraya 
Philippe Claudel 
Ed. Salamandra. 172 pàg. 

A les muntanyes de l’illa indonèsia de Célebes viu el poble dels Toraya, conegut per uns ritus funeraris 
de varis dies de durada i que congreguen a tota la comunitat. El narrador d’aquesta història, un cine-
asta molt afectat per la mort de l’Eugène, el seu millor amic i confident, descobreix en els arbres d’a-
quest poble la síntesi del misteri de la vida i de la mort. 
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Mi prima Rachel 
Daphne du Maurier 
Ed. Alba. 454 pàg. 

El Philip Ashley és un jove orfe criat pel seu cosí Ambrose, un terra�nent de Cornualles vint anys més  
gran que ell en una gran casa aïllada. L’Ambrose viatja a Itàlia per qües�ons de salut i allí coneix a la 
Rachel, es casa amb ella i poc després mor. La Rachel decideix viatjar a Cornualles i el Philip es queda 
fascinat per ella, tot i que les circumstàncies de la mort de l’Ambrose són cada vegada més sospitoses. 

A cielo abierto 
Antonio Iturbe 
Ed. Seix Barral. 622 pàg. 

França, anys vint. Els millors pilots són acceptats a Latécoère i entre ells hi ha el Jean Mermoz, l’Henri 
Guillaumet i l’Antoine de Saint-Exupéry, tres homes que obriran les primeres línies de repar�ment de 
correu en rutes inexplorades. Cap distància és massa llarga per a ells i quan aterren afronten les turbu-
lències de la vida a la terra en un segle par�t per les guerres. 

Els desemparats 
Elfriede Jelinek 
Ed. Tigre de paper.  104 pàg. 

Transcorre a Àustria i és una denúncia de la hipocresia del discurs públic cap als refugiats en un món 
globalitzat. Narra les vicissituds d’un grup de demandants d’asil del centre de refugiats de Traiskirchen 
que el 24 de novembre del 2012 inicia una marxa a Viena per reclamar una solució a la seva situació 
legal i en protesta per les condicions al centre.  

La química 
Estephenie Meyer 
Ed. Rosa dels Vents. 603 pàg. 

Una ex agent secreta que treballava per al govern dels Estats Units com a membre d’una agència clan-
des�na fuig de l’organització però haurà d’acceptar un úl�m cas per netejar el seu nom i salvar la seva 
vida. Va aconseguint informació fins que s’adona que la volen morta i que, alhora, s’està enamorant 
d’un home que pot complicar les seves possibilitats de supervivència.  

Il·lusions Elementals 
Ponç Puigdevall 
Ed. Edicions 62.  283 pàg. 

El protagonista és un col·leccionista d’errors. Un home sense ni cinc, entossudit a confondre’s quant a 
l’amor, amb certa tendència a oscil·lar entre la melancolia i la destrucció, entre la ru�na i l’excés. Un 
home que mai no ha entès el vincle entre les causes i els efectes i, atrapat en ell mateix, s’ha deixat 
dur per les lleis de l’atzar. 


