
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Xavier BOSCH 
Se sabrà tot 

 
Barcelona, any 2005. El 
periodista Dani Santana és 
nomenat director del diari 
Crònica. Al seu voltant 
s'anirà teixint una xarxa 
d'interessos, de corrupció i 
de silencis que acabarà 
atrapant-lo. 

 

Matilde ASENSI 
Venganza en Sevilla 

 
La Catalina, capaç de 
transformar-se en el pirata 
Martín Ojo de Plata, torna a 
Espanya a  recerca del seu 
pare adoptiu, presoner a la 
terrible Presó Reial de 
Sevilla, ciutat epicentre de 
tota mena d'intercanvis 
amb les Índies. 
 

 

Arnaldur INDRIDASON
La Voz 

En un hotel de Reykjavík, 
en plena temporada alta de 
Nadal, el recepcionista és 
brutalment colpejat fins a la 
mort. Amb l'hotel 
absolutament ple, el gerent 
fa mans i mànigues per 
mantenir l'assassinat ocult i 
preservar la reputació de 
l'establiment. 
 

Màrius CAROL
L’Home dels pijames de seda 
 
Palamós, estiu del 1962. 
Truman Capote va descobrir 
en un diari de la llibreria que la 
seva gran amiga Marilyn 
Monroe havia mort a causa 
d'una sobredosi de somnífers. 
L’autor recrea els tres llargs 
estius que Capote va passar a 
la Costa Brava. 
 

Lucía ETXEBARRÍA 
Lo verdadero es un 

momento de lo falso 
 
El cadàver de Pumuky, un 
jove de vint-i-set anys, 
cantant d'un grup de moda, 
apareix en una remota 
pineda situat als voltants de 
Madrid amb un tir en el cap. 
S'ha suïcidat? Li han 
disparat? 
 
 

Marian KEYES 
La Estrella más brillante 

 
Una adreça. 
Quatre apartaments. 
Un edifici desbordant 
d'energia. 
I un visitant extraordinari 
que està a punt de canviar 
les seves vides per a 
sempre 
 
 

Àlex ROVIRA, Francesc 
MIRALLES 

L’Última resposta 
 

Va ocultar Albert Einstein 
una fórmula capaç de 
canviar el destí de les 
persones? Xavier Costa rep 
l’encàrrec d’investigar la 
biografia del científic.  

 
 

Haruki MURAKAMI 
El Fin del mundo y un 
despiadado país de las 

maravillas 
 

Dues històries paral·leles: 
una en una ciutat 
anomedada "fin del mundo" 
el protagonista perd la seva 
sombra i els seus records. 
L'altra passa en el Tokio del 
futur, on un informàtic lluita 
pel control de la informació. 

 

Danielle STEEL 
Un Hotel en Hollywood 

 
L’aventura d’una dona que 
passa de ser muller i mare 
entregada a convertir-se en 
una exitosa guionista de 
Hollywood. 
 
 
 

Emili TEIXIDOR
Els Convidats 

 
L’autor torna al món de Pa 
Negre, en un aspecte nou 
d'aquell temps de després de 
la guerra, el de l'entrada als 
pobles i comarques d'una 
tropa que aquest cop no és 
militar, sinó cultural. 
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