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John VERDON 
Sé el que estàs pensant 
 
Un home rep una carta que 
li demana que pensi un 
número, un qualsevol. Obre 

el petit sobre que l’ 
acompany i, s'adona que el 
número que hi ha escrit és 

exactament el que havia 
pensat.  

Tot això desembocarà en 
un cas d’assassinat i un 

enigma per resoldre. 

 

 
 

Casandra CLARE 
Cazadores de sombras 

 

 
 

 

Daniel GLATTAUER 
Contra el vent de nord 

 
Leo Leike rep, per error, un 
email d’una desconeguda, 
l’Emmi. Com que és 

educat, l’hi contesta; i ella, 
que s’hi sent atreta, n’hi 
torna a escriure un altre. 

Així, a poc a poc, 
s’estableix un diàleg que no 

té marxa enrere. Resistirien 
una trobada cara a cara? 

María DUEÑAS 

El Tiempo entre costuras 
 
Just abans que esclati la Guerra 
Civil, la Sira fuig amb el seu xicot 
a Tetuan, on espera començar 

una nova vida. La traïció i 
l’abandonament l’empenyeran a 

obrir un taller de costura per a 
les dones dels militars i els 
diplomàtics establerts al nord 

d'Àfrica. D’aquí extreurà tota la 
informació com a espia. 

Empar MOLINER 
No hi ha terceres 

persones 

 
Conjunt de relats sobre la 
realitat quotidiana. Deu contes 

frescos, sobre les insensateses 
de la vida moderna, del dia a 
dia d'uns personatges del tot 

creïbles.  
 

 

Claudie GALLAY 
Donde rompen las olas 

 

 

Anna JANSSON 
Hablaré cuando esté muerto 

 
 

 

Harlan COBEN 
Tiempo muerto  

 

 

Kate JACOBS 
Amigas entre fogones 

 

Ken FOLLETT 
La Caiguda dels gegants 

 
La història del segle XX plena 
de canvis i de moviments 

socials que marcaran a cinc 
famílies: Els Williams, miners 
de carbó de Gales. Els 

Fitzherbert, aristòcrates 
anglesos. Els Kostin, germans 

russos. Els Ulrich, aristòcrates 
alemanys. Els Dewar, 
americans, amb la I Guerra 

Mundial i la Revolució Russa 
com a teló de fons. 

 

 

 

Daniel WATERS 
Generation dead  

Vicenç PAGÈS JORDÀ  
Els Jugadors de whist  

Quim MONZÓ 
Esplendor i glòria ...  

 
 

 

Marc LEVY 
El Primer dia 

 

 

Olive KITTERIDGE 
Elizabeth Strout 

Premi Pulitzer 
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