
               

                         

 

                                



          

        

           



                  

             

                        
 



 

Mig Rei 

En Iarvi, el fill petit del rei, va néixer amb una malformació en una mà que fa que tothom, 

fins i tot el seu pare, el considerés «mig home». Per això, en lloc de formar-se per esdevenir 

un guerrer, com la resta dels homes de la seva estrip, s'ha dedicat a estudiar per convertir-

se en un dels clergues del regne. Però la vigília de l'última prova per ingressar en aquest 

ordre de savis, en Iarvi rep la notícia que el seu pare i el seu germà han estat assassinats. 

Ell és el nou rei. 

Després d'una terrible traïció ordida pels seus éssers estimats, en Iarvi es trobarà de sobte 

tot sol en un món governat per la força física i els cors freds. Incapaç de dur una armadura 

o d'aixecar una destral, haurà d'afilar i aguditzar la seva intel·ligència. Però una estranya 

germandat d'ànimes perdudes s'aplega al seu voltant i ell descobrirà que aquests 

companys inesperats poden ajudar-lo a convertir-se en l'home que li agradaria ser. 

 

Aya de Yopougon 5 

El padre biológico de Féli sigue creyendo que es una chica inmensamente rica, 

pero como no tiene dinero, ha decidido casarla. Mientras tanto, en Yop City, 

Aya ha descubierto que la mujer de su profesor tiene un amante que todos 

conocemos, y que hay gente que está ganando mucho dinero haciéndose pasar 

por curandero.  

 

Àliens 

Àliens. Vindran ells o som nosaltres? és una novel·la que es mou entre el divertit retrat 

costumbrista d'una colla d'amics durant l'època de la transició a Mallorca i la ciència ficció. 

Aquest plantejament, així d'estrany, recorre les pàgines de tota la novel·la, perquè el que la 

fa diferent de la resta és que l’absurd, l’humor i el toc surrealista afloren quan els nois, de 

sobte, viuen amb absoluta normalitat el contacte amb àliens a la muntanya de Lluc de 

Mallorca. La història situa els quatre nois, de 16 anys, en plena època postfranquista amb 

tot el que això comporta: les tan esperades classes mixtes a les aules, l’arribada de les grans 

superproduccions del cinema americà com Tiburón, l’homosexualitat emergent... Tots 

aquests ingredients es veuen reforçats també en la comicitat del llenguatge, que l’autor 

aconsegueix a través del to i els diàlegs dels protagonistes amb un humor molt nostrat que 

costa de trobar en les novel·les actuals.  



L'amic de Salvador Dalí 

1916. En Salvador Dalí és un adolescent capaç de passejar per la Rambla de Figueres 

disfressat de Rei Mag. Fa dos anys que ha esclatat la Primera Guerra Mundial. 

A Barcelona, en Marc Birkigt, enginyer de la Hispano Suïssa, ha de fugir de la ciutat ja que 

la seva vida està en perill. Els plànols d'un motor d'avió destinat a les forces que lluiten 

contra l'imperi alemany en són el motiu. L'enginyer viatja fins a Figueres acompanyat per 

un mecànic i en Jordi, el fill d'aquest. 

En Jordi coneix en Salvador Dalí i queda bocabadat amb les fantasies, la imaginació i la 

personalitat del que esdevindrà un artista universal. Mentre en Salvador i en Jordi viuen 

aventures que provoquen la desesperació del pare del geni, un espia alemany controla els 

moviments d'en Marc Birkigt disposat, fins i tot, a matar per endur-se els plànols. 

 

La nit de la papallona 

Qui és en ¿Eljko?», li pregunten. Ella no els ho dirà, no els dirà res. Li han pres el mòbil, li 

han pres tot el que portava a la bossa i li han fet posar aquesta bata horrible que li arriba 

més avall dels genolls. No els pensa parlar del seu quadern de cançons, ni de les nits a la 

platja, vora els penya-segats i entre els margallons, no els parlarà de les seves ganes de 

volar lluny de la brutícia de cada dia i ser feliç. No els parlarà d'en ¿eljko, ni molt menys 

d'en Ricky, ni de la ràbia que li fa veure's aquí, amb aquesta colla de tarats que no sap ni 

qui són. Que ningú no s'ho pensi, que parlarà.  

 

Circus Mirandus 

Ephraim, l'avi d'en Micah, sempre li ha explicat històries meravelloses sobre el Circus 

Mirandus, un circ màgic que havia visitat de nen. Però ara l'Ephraim s'està morint, i la 

terrible tia Gertrudis s'ocuparà d'en Micah. Tota la màgia de la infantesa sembla que està a 

punt de desaparèixer, fins que l'avi li explica un gran secret: el Circus Mirandus és real, i el 

Domador de Llum, el seu mag més gran, li deu un miracle. Acompanyat per la seva amiga 

Jenny Mendoza, en Micah emprèn un viatge en busca del circ i de l'única persona que pot 

salvar el seu avi. L'únic problema és que el Domador de Llum no vol complir la seva 

promesa. I ara és el mateix Micah qui ha d'aconseguir el miracle.  

 

El noi advocat 

En Theodore Boone no és cap geni, és un nen normal i corrent que va a l’escola amb 

bicicleta. Però en Theo té una passió desmesurada pel dret i els tribunals: coneix tots els 

jutges i policies de la ciutat, i assessora els seus companys de classe. Somia a ser un gran 

advocat i tenir una carrera plena d'èxits. Però el jove advocat va a parar als jutjats molt 

abans del que s’espera. Un assassí a sang freda està a punt de ser posat en llibertat i només 

en Theo sap la veritat. La situació és delicada, però en Boone no es rendeix fàcilment.  

 

 



 

L'herència del vell pirata 

L’avi del Met acaba de morir i, poc després del funeral, a la biblioteca de l’avi, el noi hi 

descobreix un sobre amb el seu nom. El sobre conté un enigma que el portarà a iniciar una 

aventura que li farà descobrir un passat del seu avi que desconeixia.  

 

Nick 

Dafne está enamorada de un chico de su barrio, un chico mayor, mal estudiante y 

arrogante. Con la ayuda de su prima, Dafne crea un perfil falso en Facebook para atraer a 

ese chico. Pero las cosas no salen como ella esperaba: alguien más se interesa por ese perfil 

falso, alguien que no tiene buenas intenciones. Comienza una persecución entre dos 

personas que no se conocen en la realidad, ¿o quizás sí? 

 

El sabueso de los Baskerville 

Sobre los Baskerville pesa una terrible maldición: un demonio en forma de perro 

gigantesco se les aparece cuando llega la hora de la muerte de algún familiar. La maldición 

se ha renovado con la repentina muerte de sir Charles. El diabólico can deambula por los 

páramos y el último vástago de los Baskerville, sir Henry, regresa de Canadá para hacerse 

cargo de la heredad. Ante la persistencia de los terribles aullidos que se escuchan en 

dirección a los pantanos de Grimpen, el doctor Mortimer decide recurrir a los célebres 

detectives Sherlock Holmes y Watson. Así, cuando todo parecía perdido para sir Henry, la 

agudeza de Holmes desvelará la verdad sobre una amenaza que no resulta ser tan 

fantasmagórica como se creía.  

 

Drácula 

¿Quién era Vlad Tepes? ¿Qué se esconde tras la leyenda de Drácula, el conde transilvano? 

¿Cuáles son los orígenes del monstruo más temido de Occidente? 

Adaptación (novela gráfica)  de la famosa novela de Bram Stocker 

 

Los libros de la magia 

Tim Hunter vive una existencia como la de cualquier otro joven inglés, hasta cuatro 

misteriosos personajes irrumpen en su vida. John Constantine, el Dr. Occult, el Fantasma 

Errante y Mister E. harán las veces de anfitriones en un revelador viaje iniciático por el 

mundo de la magia, tan sorprendente como aterrador. La intención última es que, quien 

está llamado a ser el mayor mago de la historia, decida si quiere que la magia forme parte 

de su vida.  

 

 

 



Ales de foc 

Ahriel és un àngel femení que té la missió de mantenir l'equilibri al regne dels humans, 

però és traïda i tancada, amb les ales inutilitzades, a l'espantosa presó de Gòrlian, un món 

primitiu, salvatge i brutal, d'on ningú ha aconseguit escapar-se mai. Allí haurà d'aprendre 

no només a sobreviure, sinó també a veure les coses des del punt de vista humà...  

 

Òmnia. Tot allò que puguis somiar 

Al catàleg hi trobaràs tot allò que puguis imaginar i, fins i tot, objectes que ni tan sols 

sospitaves que existien. Per això, quan en Nico llença per accident a les escombraries el 

peluix preferit de la seva germana petita, no dubta a buscar-ne un d'igual a la web per 

substituir-lo. Però un error informàtic inesperat el conduirà fins al cor mateix d'Òmnia, un 

magatzem immens i extraordinari on la cerca del peluix serà només el començament d'una 

aventura molt emocionant. 

 

El talent 

Han passat massa hores des que tots els habitants de la Terra han perdut la consciència en 

aquest son glaçat, i sembla que, com més temps passi, menys possibilitats hi ha que 

sobrevisqui ningú. Ni humà, ni animal. Només els vegetals semblen impunes a aquest son 

letal. No hi ha esperança en cap racó del globus. Tots els éssers semblen adormits en 

aquest estrany coma que s'ha apoderat de tot el planeta. Només hi ha vida, i una mica 

d'esperança, a l'epicentre de la setena extinció massiva. A Barcelona, la ciutat on en 

aquests moments s'està lliurant la batalla del Ragnarök. 

 

Steve Jobs. La biografia il·lustrada 

Als que pensen diferent, als que són assenyalats amb el dit per “crear problemes”, a les 

peces que no encaixen en el puzle social, als que gosen mirar el món des d’una perspectiva 

nova, perquè les persones que estan prou boges com per pensar que poden canviar el món 

són aquelles que l’acaben canviant. A tots ells es referia Steve Jobs i a tots ells s’adreça 

aquesta divertida i emotiva biografia il·lustrada d’un dels emprenedors més admirats de 

tots els temps. 

 

Diari lila de la Carlota 

El diari lila de la Carlota no és una novel·la. Tampoc un diari íntim qualsevol. La Carlota, 

encuriosida pel joc proposat per l'àvia, observa el món amb les "ulleres liles" i comprova 

com situacions quotidianes que semblaven inqüestionables resulten injustes i 

discriminatòries. ¿Qui s'ha inventat que en qüestions amoroses els nois han de prendre la 

iniciativa? ¿Per què el físic de les noies és més important que el dels nois? I topa, també, 

amb l'horror de les xifres. El 70 per cent dels pobres de la Terra són dones. El 65 per cent 

dels analfabets de la Terra són dones… 



La magia i el miracle 

Aquesta obra és un homenatge respectuós a un home que va canviar la vida de molts joves 

i la continua canviant avui en dia. Un home que va fer miracles i que va esdevenir sant, 

però que va gaudir amb la màgia, i va encomanar a tothom el seu sentit de l'humor. Un 

home que va desplegar, amb el seu caràcter visionari i el seu esforç inesgotable, un futur 

millor per a tots els joves. Un home anomenat sant Joan Bosco. Aquesta història ben bé 

podria haver passat així? 

 

Perdona si te llamo amor 

Niki es una joven madura y responsable que cursa su último año de secundaria. 

Alessandro es un exitoso publicista de 37 años a quien acaba de dejar su novia de toda la 

vida. A pesar de los 20 años de diferencia que hay entre ambos y del abismo generacional 

que los separa, Niki y Alessandro se enamorarán locamente y vivirán una apasionada 

historia de amor en contra de todas las convenciones y prejuicios sociales. 

 

Tombquest: el llibre dels morts 

Res no pot curar l'Alex de la seva malaltia. O això diuen els metges. Però la seva mare sap 

que no és cert; sap que els Encanteris Perduts del Llibre dels Morts egipci poden curar el 

seu fill. Només hi ha un problema: en invocar l'encanteri, també fa que els cinc Caminants 

de la Mort tornin a la vida. I ara, les mòmies egípcies desperten, Nova York és envaïda per 

escorpins... El món sencer està en perill, i la mare de l'Alex ha desaparegut! 

 

El capítol del Julian 

Aquesta és la història d’en Julian, el nen que pitjor es porta amb l’August. No suporta 

veure’l, no suporta que sigui amic d’en Jack, no suporta que estudiï en la mateixa escola 

que ell...i no és capaç d’adonar-se de la impressió que els seus actes poden causar en els 

altres. 

 

Un fill 

En Guillem és un nen introvertit, amb un somriure permanent, i és un àvid lector de tot 

allò que li cau a les mans. Té només una amiga. Fins aquí tot en ordre. Però rere aquesta 

aparença de tranquil·litat s’amaga un món fragilíssim, agafat amb pinces i amb un misteri 

per resoldre. El trencaclosques el configuren un pare en crisi, una mare absent, una 

professora intrigada i una psicòloga que mira de recompondre el que amaga el nen. Una 

novel·la coral que traspua sentiments, buits, paraules no dites i un misteri corprenedor. 

 

 

 



Xènia, keepcalm i fes un tuit 

Estàs pendent tota l’estona del mòbil? Aguantes la respiració fins que no reps una 

resposta? Ets de Twitter o de WhatsApp? La Xènia no s’acaba de decidir. Mira la pantalla 

totalment hipnotitzada. Continua esperant impacient un whatsapp d' en Carles, mentre la 

vida se li va complicant: un accident de moto, un amic misteriós al Twitter... i les 

papallones a l' estómac que no paren de ballar. El seu lema: #KeepCalm. 
 

Nebbia 

Són molts els secrets que Gioia hereta de la seva mare, la qual, abans de morir, la confia a 

la seva estimada germana. Un misteriós jurament embolcalla els secrets de tinta que 

masegaran l'ànima de Gioia amb lletres punxegudes i doloroses, potser fins a la fi dels 

seus dies. Nebbia ens endinsa en la Venècia fascinadora del final del segle XVIII, una 

ciutat carnavalesca i juganera, però que amaga racons foscos i amenaçadors. Així, amb el 

luxe de l'esplendorosa mansió de la tia Gertrude on s'instal·la Gioia, es respira una 

sensació terrible, una tristor profunda que acompanya pressentiments nefastos. 

 

Mil revolts 

Mil revolts és el viatge de tres argonautes moderns —l’avi Genís, el seu nét Albert i la seva 

companya d’institut, la Neus—, a la recerca d’un velló d’or molt especial: la senyoreta 

Isabel, un antic amor d’en Genís. Es tracta d’una dona que sempre tenen a tocar però que 

se’ls esmuny i els fa anar cada vegada més lluny, en un periple que els porta de Girona a 

Gandesa, de Gandesa a Tremp i de Tremp a Girona.  

Però un viatge sempre és descobriment i canvi, i al costat de la il·lusió d’en Genís per 

tornar a viure l’amor de la seva vida, hi trobem l’evolució dels sentiments de l’Albert, que 

primer són de ressentiment envers el seu avi, però que canviaran fins al punt que el noi es 

convertirà en el més gran defensor de la decisió del seu avi i, a més, serà capaç de guardar 

un gran secret. 

 

Gladiador: lucha en las calles 

Llegado el año 61, y como miembro del palacio de Julio César, la formación como 

gladiador de Marco (que se supone hijo de Espartaco) continúa en la ciudad de Roma, 

donde se le instruye en el uso de la daga, el puñal, las estacas y las manos desnudas para 

convertirse algún día en parte de la guardia personal de su nuevo amo..  

Pero las calles están plagadas de salvajes enfrentamientos entre bandas y César tiene que 

emplear a su propio cabecilla, que descubre una conspiración para asesinarlo. Sólo Marco, 

completamente desconocido en la ciudad, puede infiltrarse entre las filas de sus rivales. 

Sin embargo, eso supone un terrible peligro del que nadie parece convencido que pueda 

salir airoso. Si la banda rival lo descubre, el precio será fatal. La de Julio César no es la 

única vida que corre riesgo? 

 

 



Una mà plena d’estels 

Una mà plena d'estels és el diari d'un adolescent sirià, del qual no sabem el nom, i que 

escriu des de Damasc. El somni del noi és ser periodista i malgrat la pressió familiar 

aconsegueix el seu propòsit. Això li permetrà d'entrar en contacte amb molta gent que 

lluita contra el règim dictatorial del seu país. 

Publicada per primer cop l'any 1987, aquesta novel·la de Rafik Schami ens transporta a la 

vida quotidiana del món àrab amb la voluntat de trencar tòpics i desmuntar prejudicis i 

resulta de plena actualitat. Amb molts elements autobiogràfics, Una mà plena d'estels és 

un bell cant a la llibertat. 

 

 

El pavelló gris 

Unes circumstàncies que tenen el denominador comú de l'adversitat fan que cinc amics 

comparteixin vivències i penúries en un internat de Tarragona. Allí patiran la duresa de 

les condicions de residència forçada però també serà en lloc on podran forjar  una bona 

amistat que es posarà a prova en el moment d'unir-se per tal d'esbrinar què pot estar 

passant dins els murs grisos  d'un dels pavellons del recinte. Les ànsies d'aventura, la 

curiositat i també una bona dosi d'inconsciència porta els cinc amics a trencar totes les 

normes de la prudència fins aconseguir esbrinar el misteri que s'oculta dins els murs del 

pavelló gris. I el  secret que allí descobreixen no solament els deixa el cor glaçat sinó que 

posa en perill la seva pròpia vida. 

 
 


