
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Isabel ALLENDE 
La Isla bajo el mar 

 
La narració gira entorn la 
vida de la Zarité, una 
mulata que als 9 anys es 
venuda com esclava al 
francès Valmorain, amo 
d'una plantació de sucre de 
Santo Domingo 

Paulo COHELO
El Vencedor está solo 

 
Ambientada en l’entorn del 
festival de Cannes, aquesta 
novel·la va més enllà del 
luxe i el glamour, ens aboca 
a la reflexió sobre la força 
dels propis somnis i l’escala 
de valors amb els que ens 
mesurem. 
 

Shirin IBADI
La Jaula de Oro 

 
La història d’una família 
dividida per la Revolució i 
unida en un destí tràgic, el 
del seu país, l’Irán. La 
història de dues dones que 
en nom d’una antiga 
amistat lluitaran per la vida 

a memòria del seu país. 
L’autora és Premi Nobel de la 
Pau 
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Nick HORNBY 
Tot per una noia 

Sam Jones té setze anys,  la 
seva mare ha deixat 
finalment de sortir amb un 
home que ell odia i ell té, de 
fa poc, una nòvia molt 
atractiva que es diu Alícia. 
Però tot es capgira quan la 
seva nòvia queda 
embarassada. 

Ángela BECERRA 
Ella que todo lo tuvo 

Ella, després de patir un 
greu accident, no torna a 
escriure. Per sentir-se viva, 
crea un enigmàtic i silenciós 
personatge, la Donna di 
Lacrima, que rep en un àtic 
a homes que li expliquen la 
seva vida i adoren el seu 
cos i el seu silenci. 

Maureen LEE 
Las Cuatro hermanas 

 
Kitty McCarthy és una jove 
inconformista al Liverpool 
dels anys 1950. L’únic que 
té clar és que no vol portar 
la vida de les seves 
germanes i de la majoria de 
noies del seu entorn. Kitty 
té altres plans, que passen 
en primer lloc per la seva 
independència 

Henning MANKELL 
El Hombre inquieto 

 
Un dia d'hivern de 2008 un 
oficial d'alt rang de la 
Marina sueca anomenat 
Håkan von Enke, desapareix 
mentre passeja per un bosc 
prop d'Estocolm. Les pistes 
apunten a alguns grups 
d'extrema dreta que són 
dins la Marina sueca, i a uns 
fets que van tenir lloc al 
final de la Guerra Freda. 

Matthew Pearl
El Último Dickens 

Que va passar amb la 
novel·la inacabada de 
Charles Dickens? Hi va 
haver cap relació entre la 
sobtada mort de l’escriptor i 
aquesta misteriosa obra, 
l’esment de la qual deixa un 
rastre de cadàvers en tres 
continents? 

Toni SOLER
L’Última carta de 

Companys 
 

L'última carta de Companys 
és una història de ficció que 
lanteja fets improbables i 

hipòtesis diferents. El 
primer d'aquests fets 
improbables és la màquina 

permet viatjar a través 
del temps i modificar la 
història. 
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Douglas PRESTON 
La Danza del cementerio 

 
Un periodista mor a 
ganivetades al seu pis, però 
les càmeres de seguretat de 
l’edifici han registrat 
l’assassinat. Es tracta d’un 
veí que havia mort dos 
mesos abans! El detectiu 
Pendergast haurà de 
recórrer a  monsieur Berin, 
expert en vudú i en 
religions africanes. 
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