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LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RECOMANA:

UN MUNDO HELADO / Naomi Novik.- Barcelona: Planeta, 2019.

“La verdadera historia no es la mitad de bonita de lo que te he contado”.
Així comença una història de foc i gel, d’or i argent.

Un mundo helado és una novel.la de fantasia històrica, protagonitzada per tres jovens rebels, fortes i
valentes que lluiten per trobar un món millor. Miryen és filla d’un prestamista jueu que es farà càrrec del
negoci de son pare; Irina és la filla del Duc a la qui li espera un matrimoni ventajós per a la seua família; i
Wanda, filla d’una família molt pobra, que des del principi ha de demostrar la seua fortalesa per a sobreviure.

Aquest llibre, per amants de la novel.la fantàstica o amants dels contes tradicionals, us retornarà a la
vostra infància. El ritme de la novel.la és pausat, l’atmòsfera de la mateixa està carregada de màgia amb un
toc de tenebrisme d’allò més atractiu.

La ploma de Naomi  Novik  és exquisida,  original  en la trama i  els  espais  i  escenaris en que es
desenvolupa.  La  novel.la  és  una  amalgama  de  contes  de  fades  que  gira  al  voltant  de  l’amor  i  la
supervivència, en un món ferotge on els rics i poderosos exploten als pobles, dèbils i indenfensos.

Un mundo helado és una història consistent amb un estil preciosista, plena de detalls meravellosos,
convertint-se en un veritable homenatge als contes tradicionals.

Per tant, aquest llibre ha sigut una gran lectura amb trama i personatges absorbents que paga la
pena llegir. Amb aquest viatge d’autodescobriment, disfrutareu igual o més que les seues protagonistes que
amb la seua força i fortalesa arreglaran els problemes causats pels homens.

FANTASIA ÈPICA AMB UN WORLDBUILDING INESPERAT.

                   

Sonia Martí Alepuz
Bibliotecària



NOVETATS LLIBRES

ADULTS
  
    
     Amela, Víctor              Yo pude salvar a Lorca                                    
     Baró, Teresa.                      La gran guía del lenguaje no verbal 
     Buenafuente, Andreu.               Hay que hablar más : monólogos de Late Motiv               
     Child, Lee.                        Trampa mortal                                              
     Darke, Minnie.                     Predestinados                                              
     Hall, Araminta.                    El nostre joc més cruell                                   
     Jordan, Ricarda           La canción de los caballos                                 
     Kerr, Philip               Metrópolis                                                 
     López, Susana        Flor de sal                                                
     Luis García Piedehierro            Inesperadamente                                            
     Martín Alvarez, Ibon.              La danza de los tulipanes                                  
     Oates, Joyce Carol.                Riesgos de los viajes en el tiempo                         
     Oz, Amos                La caja negra                                              
     Portals, Jordi.                    La confessió                                              
     Ribas, Rosa.                       Un asunto demasiado familiar                               
     Santini, Céline.                   Kintsugi : el arte de la resilencia                        
     Saucier, Jocelyne.                 Y llovieron pájaros                                        
                                        Como tú : 20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad.    

        
 
                                  



JUVENILS 
 

     

     Chbosky, Stephen                   Els  avantatges  de  ser  un  marginat                            
     Coats, Lucy.                       El  sabueso  de Hades                                        
     Escandell, Víctor   Enigmas  :  desafía  tu  mente  con  25  misterios  de  la  historia  
     Fernández Sifres, David.           El  extraño  caso  del  castillo  Billinghurst                   
     Forbes, Sarah.                     Elizabeth  Hart  y  el  viaje  peligroso                         
     Forero, María.                     Secuestro  en  la  liga  europea                                
     Frasca, Simone.                    La  ira  del  coleccionista                                    
     Helix, Tom.                        Chispazo  en  Londres                                         
     Legrand, Claire.                   Furyborn  .  El  origen  de  las  dos  reinas                      
     Litton, Jonathan.                  ¡Hola  mundo!  un  homenaje  a  las  lenguas  y  pueblos  del  planeta
     Martínez Ron, Antonio      Papá,  ¿dónde se  enchufa  el  sol?                             
     Pla, Joan                   El  repòs dels  amants                                         
     Poe, Edgar Allan      Cuentos  macabros                            
     Ruzicka, Oldrich                   El  misterio  del  tesoro  de  Austerlitz                         
     Serna Vara, Ana.                   El  diario  de  la  princesa  Melody                             
     Stiefvater, Maggie                 El  tercer  durmiente                                          
     Stiefvater, Maggie                 Los  saqueadores de sueños                                   
     Stiefvater, Maggie         El  Rey  Cuervo                                               
     TheGrefg.                          Los  secretos  de  YouTube                                    
     Whitehorn, Harriet.                Violeta  y  el  tesoro  escondido                               
                                        Atlas  ilustrado  del  reino  animal  y  pueblos  del  mundo.        

 



      INFANTILS

     Archer, Mandy.                     ¡Nada me asusta!                                            
     Blasco Ferrer, Arturo      La  ruta  de  la  seda:  de  Xian  a  València                       
     Calatayud, Miguel        Imaginar  a  Peter  Pan                                     
     Canby, Kelly.                      Totes  les  coses perdudes                                    
     Clamens, Marc.                     Gala  y  Patitas  en  el  parque  de  atracciones                  
     Doerrfeld, Cori.                   Estoy  contigo                                               
     Fort, Glòria.                      El  meu aniversari                                           
     Fort Mir, Glòria.                  Vaig  a  l'escola                                             
     Fort Mir, Glòria.                  La  meva  familia                                             
     Genechten, Guido van.              El  concierto  del  orinal                                     
     Gómez García, Ricardo.             Los  trabajos  de  Hércules                                    
     Gómez García, Ricardo.             El  minotauro  y  el  laberinto                                 
     Horácek, Petr.                     Qui  està  dormint?                                           
     Horácek, Petr.                     Qui  és  més...?                                              
     Robin, Clover.                     A través  de  la  sabana                                      
     Walshaw, Sam                         Mili  i  els  pirates                                           
     Walshaw, Sam.                       La  Mili  i  els  pirates  :  El  vaixell  fantasma                 
                                        Sobre  la  montaña                                            

                       
       



NOVETATS AUDIOVISUALS
                                                                                                                         
                                                                     

              Dolor y gloria                                             
              La favorita                             
              Misión imposible : Fallout                                
              Millennium : Lo que no te mata te hace más fuerte
              Todos a una                                                
              The Guilty                                                 
              Happy ValleyTemporada 1 completa                            
              LutherTemporada 1                                           
              Gomorra Tercera Temporada                                 

                                                               
                              


