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Stieg LARSSON 
La Noia que somiava un 

llumí i un bidó de gasolina 
 
La investigadora privada, 
Lisabeth Salander, es veu 
sotmesa de cop a una ferotge 
persecució amb la intenció 
d'eliminar-la. Mentre, el 
controvertit periodista Mikael 
Blomkvist  es dedica a revelar 
una xarxa de tràfic de 
prostitutes. Segona part de 
l’exitosa trilogia Millenium 

Henning MANKELL 
El Chino 

 
Un matí glaçat del gener un 
fotògraf fa un descobriment 
aterridor: dinou persones han 
estat assassinades al poblet 
suec de Hesjövallen. La 
policia sospita que el crim és 
obra d'un pertorbat. 
 
 

Sue GRAFTON 
T de trampa 

 
La detectiu privada Kinsey 
Millhone decideix vigilar de 
prop el seu vell veí Gus, 
convalescent d'una caiguda. 
Quan la néta d'en Gus lloga la 
infermera Solana Rojas 
perquè el cuidi, Millhone 
comença a sospitar que ella 
no és el que sembla. 

Martí GIRONELL 
La Venjança del bandoler 

 
1808. Els francesos envaeixen 
Catalunya. A Besalú, Josep 
Pujol de can Boquica, un jove 
traginer, es posa al capdavant 
d'una guerrilla contra la 
invasió napoleònica. En tots 
dos bàndols hi té un nombre 
creixent d'enemics, fins al 
punt que algú contracta un 
mercenari per eliminar-lo. 

Kate JACOBS 
El Club de los viernes 

 
Georgia Walker és una dona 
feliç, propietària d'una bonica 
botiga de llanes a Nova York, 
on fa també classes de punt. 
Entorn d'aquesta afició, ha 
creat un curiós club que es 
reuneix cada divendres. Un 
dia, la seva feliç existència es 
veurà sacsejada per l'aparició 
d’algú del seu passat 
 

Francesc Miralles 
El Millor lloc del món és 

aquí mateix 
 
L'Iris té trenta-sis anys i està 
destrossada per la mort des 
seus pares.   Just quan és a 
punt de fer una bogeria, 
descobreix un petit cafè sobre 
el qual hi penja un rètol que 
diu «El millor lloc del món és 
aquí mateix». 

Tami SHEM- TOV 
La Nena dels tres noms 

 
 Basada en fets reals, la 
novel·la explica amb tendresa 
i precisió la correspondència 
secreta entre Lieneke i el seu 
pare, que, a causa de la 
temible ocupació nazi, s'han 
de separar i amagar-se per no 
ser empresonats. 
 
 

Bernhard Schlink  
El Lector 

 
En Michael és ara advocat, i 
la Hanna està acusada d'un 
crim del passat. Per a ell 
aquest passat obscur és una 
sorpresa, però continua fent-li 
de lector, com quan tenia 15 
anys i eren amants secrets. 
 

Sílvia SOLER 
Petons de diumenge 

 
La història de milers de dones 
que durant la dictadura van 
fer petites rebel·lions 
personals intentant ser felices 
en un temps en què estimar-
se era pecat. Premi Prudenci 
Bertrana 2008. 

Aravind ADIGA 
Tigre blanc 

 
En una sèrie de cartes 
divertidíssimes Balram, un 
jove empresari i xofer de 
Bangalore, relata la història 
de la seva vida: de com un 
noi honest i treballador es 
converteix en un emprenedor 
sense escrúpols amb instints 
assassins.  


