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Yasmina KHADRA
Lo que el día debe a la 

noche 

Som a les portes de la 
Segona Guerra Mundial, a 
l’Algèria colonial. Younes 
recorda la seva infància i les 
esperances del seu pare, 
que somniava que un dia 
podria oferir a la seva 
família un futur millor.  
 
 

Asa LARSSON 
Aurora boreal 

 

El cos de Viktor Strandgard 
jau mutilat en una remota 
església a Kiruna. La 
germana de la víctima ha 
trobat el cadàver, i la 
sospita cau sobre ella. 
Desesperada, demana ajuda 
a la seva amiga de la 
infància, la advocada 
Rebecka Martinsson. 

Kate JACOBS
El Club de los viernes se 

reúne de nuevo 
 
Cinc anys després del 
desenllaç de El club de los 
viernes, el cercle d’amigues 
es segueix reunint 
regularment per compartir 
els seus secrets, projectes i 
esperances.  

Steve BERRY 
La Traición veneciana 

L’any 323 a.c. va morir 
Alexandre el Magne, l’home 
que havia aconseguit acaparar 
més poder que cap altre. A 
l’actualitat, una dona 
dominada pel desig d’emular el 
gran conqueridor cerca allò 
que ell es va emportar a la 
tomba: el secret del seu 
poder.  

  

Yasunari KAWABATA 
País de neu 

 

Shimamura viatja amb tren 
a la regió que anomenen el 
País de Neu, atret pels 
colors de la tardor i per 
l'estil de vida tradicional, 
però sobreto thi va per tenir 
ocasió de veure una jove 
aprenent de geisha que va 
conèixer en un viatge 
anterior. 

Rafik SHAMI
El Secreto del calígrafo 

 
Nura, la jove i bella esposa 
del prestigiós cal·lígraf  de 
Damasc, Hamid Farsi, s’ha 
fugat de casa sense deixar 
rastre. Potser la resposta 
estigui en el mateix Hamid, 
que guarda un secret que 
podria ocultar la clau del 
misteri. 

Alberto VÁZQUEZ FIGUEROA
Kalashnikov 

 
El Parlamento Europeo mana 
capturar a Joseph Kony, 
criminal de guerra. Ha 
assassinat, violat i esclavitzat 
milers de nens, als que també 
utilitza com a soldats del seu 
exèrcit. Davant la impotència 
de les institucions, un grup 
d’eurodiputats s’implicarà en la 
seva recerca i eliminació. 
 

Nora ROBERTS 
Admiración 

 
La vall de Shenandoah, a 
l'estat de Virgínia, queda 
molt lluny del món de 
glamour i aparença de 
Hollywood. I Cilla McGowan 
no podria imaginar un lloc 
millor per donar un gir a la 
seva vida i refer els llaços 
amb el seu passat. 
 
 

Jordi SIERRA i FABRA 
Només tu ... 

 
La història d’amor entre una 
adolescent de 17 anys que 
viu a la barcelonina 
avinguda de Pau Casals, i 
un jove de gairebé quaranta 
que es dedica a 
promocionar grups de rock. 
 
 
 

Dan BROWN 
El Símbol perdut 

L'expert en simbologia 
Robert Langdon és convocat 
per Peter Solomon, el seu 
antic mentor, per fer una 
conferència al Capitoli. Però 
el segrest de Peter i la 
troballa d’una mà tatuada 
amb cinc enigmàtics símbols 
canvien dràsticament el 
curs dels esdeveniments.  


