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Katherine NEVILLE 
El Fuego 

 
Arriba l'esperada continuació 
de El vuit. El llegendari joc 
d'escacs de Carlemagne, les 
peces del qual contenen un 
fosc i misteriós poder, torna a 
ser el protagonista en 
aquesta magnètica novel.la 
que fascinarà i enlluernarà als 
lectors. 
 

Eva SANTANA 
Ja en tenim 30! 

 
La Jovita Martí és a punt de 
fer els 30 anys i la seva vida 
no pot ser més caòtica: no és 
ni mil·leurista i per tant 
comparteix pis amb una 
llunàtica i, per acabar-ho 
d'adobar, la seva vida 
sentimental deixa molt a 
desitjar 

Federico MOCCIA 
Tinc ganes de tu 

 
L'Step i la Babi malgrat que 
pertanyen a dos mons 
separats, s'enamoren. No els 
resulta fàcil, perquè cap dels 
dos sap cedir, però la seva 
relació els transforma. Amb el 
rerefons de la frenètica vida 
dels suburbis de la capital 
romana, es dibuixa un 
microcosmos de joves rebels 
que viuen la vida fins a l’últim 
alè. 

Núria MARTÍ 
Hores prohibides 

 
A principis del segle XX, una 
dona jove viu una passió 
prohibida que no havia sentit 
mai abans i que la trasbalsa 
tota. On la conduirà aquest 
amor? Quan la seva vida fa 
un gir inesperat, haurà de ser 
valenta per tirar endavant. 
 

Javier MORO 
El Sari rojo 

 
Per l’autor de la Passió índia, 
aquesta és una gran novel·la 
d’amor, traïció i família en el 
cor de la Índia protagonitzada 
per Sonia Gandhi. Una 
italiana de família humil que 
passa a formar part de la safa 
Nehru-Gandhi pel seu 
casament amb Rajiv Gandhi.  
 

Fernando SAVATER 
La Hermandad de la 

buena suerte 

El ric propietari d’una quadra 
equina decideix contractar 
una banda de mercenaris 
amb la missió de cercar un 
famós jockey desaparegut.  
 

Rafael VALLBONA 
Serrallonga 

La llegenda d'en Joan Sala 
«Serrallonga» és la vida 
d'un aventurer: lluites, 
emboscades, assalts, 
conspiracions i amors 
apassionats que es creuen 
envoltats de l'ambient 
feréstec de la Catalunya 
interior del segle XVII. 
 

Màrius SERRA  
Quiet 

 
Quiet cobreix set anys en la 
vida del nostre fill Lluís Serra 
Pablo, àlies Llullu, que va 
néixer amb una greu 
encefalopatia que la ciència 
neurològica encara no ha 
estat capaç de definir. El 
nostre fill ni és invisible ni 
tampoc el retrat de ningú. 

 

Richard YATES 
Revolutionary Road 

Ambientada en l'aparentment 
feliç però opressiva dècada 
dels cinquanta, Revolutionary 
Road és un retrat 
commovedor d'una parella 
que hipoteca ideals i 
esperances per acabar traint-
se no només l'un a l'altre sinó 
també a ells mateixos. 

Michael CONNELLY 
El Observatorio 

 
Una nit apareix un cadàver a 
les colines de Hollywood. El 
detectiu Harry Bosch es fa 
càrrec de cas i aviat  
descobrirà que la víctima és 
Stanley Kent, treballador del 
sector clínic i amb accés a 
substàncies radioactives. 


