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Javier CERCAS 
Anatomía de un instante 

 
Javier Cercas ens endinsa a 
una detallada crònica del 
23F  i a d’uns anys decisius 
per la història d’Espanya. 
 
 

Ildefonso FALCONES 
La Mano de Fàtima 

 
La història d’un jove atrapat 
entre dues religions i dos 
amors, en la recerca de la 
seva llibertat i la del seu 
poble a l’Andalusia del segle 
XVI.  
La nova novel·la d’Ildefonso 
Falcones, autor de la 
Catedral del Mar. 
 

Muriel BARBERY 
Una Llaminadura 

Monsieur Arthens, crític 
gastronòmic, s’està morint 
a la seva habitació, i un únic 
pensament el té capficat: 
“Moriré, i no aconsegueixo 
recordar aquell sabor que 
em tenallava el cor”. En les 
poques hores que li queden 
de vida viatjarà a través 
dels sentits a la recerca 
d’aquell únic sabor oblidat.  

 

 

Bibiana BALLBÈ 
T’he dit que em miris 

 
Tinc pressa per anar enlloc. 
M’he passat mitja vida 
perdent coses i l’altra mitja 
buscant-les, però encara no 
he trobat el que vull. Sóc 
imprevisible fins i tot per a 
mi mateixa. No he explicat 
mai res a ningú. Fins ara. 

Pep BLAY 
Eròtica mix 

 
Quatre històries que 
exploren el sexe, l'amor i la 
passió acompanyades de la 
seva pròpia banda sonora. 
 
 

John GRISHAM 
La Trampa 

 
Kyle té un secret, un episodi 
de la seva vida d'estudiant 
que li agradaria oblidarAixí 
que es llicencia a la 
Universitat de Yale haurà de 
mentir i robar documents si 
no vol acabar a la presó. 

 

Marc LEVY 
Totes les coses que no ens 

vam dir 
 

L’endemà de l’enterrament, 
la Julia descobreix que el 
seu pare li reserva una 
darrera sorpresa: el viatge 
més extraordinari de la seva 
vida… i potser, per a tots 
dos, l’única ocasió per 
explicar-se, per fi, tot allò 
que mai no s’havien dit. 
 
  

Gaspar HERNÀNDEZ 
El Silenci 

 
Umiko, una jove japonesa 
que està malalta de càncer, 
i no dubta ni un segon a 
desafiar la medicina 
convencional.  
Està convençuda que si les 
emocions l’han fet 
emmalaltir, també la poden 
curar.  
 

Arnaldur INDRIDASON 
La Mujer de verde 

 
La troballa d'una costella 
humana condueix al 
descobriment d'un cadàver 
en el solar d'un edifici als 
afores de Reykjavík. 
L'inspector Erlendur 
Sveinsson descobrirà una 
veritat encara més 
aterradora. 
 
 

Tahmima ANAM 
Dies d’amor i de guerra 

 
Un país a punt d'esclatar. 
Una guerra que dividirà una 
nació en dues, i una mare 
que haurà d'afrontar la 
decisió més dura de la seva 
vida.  
 


