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I  continuant  amb  el  confinament,  encara  que  ja
tenim  data  d’obertura,  l’11  de  maig  exclusivament  per  a
préstec, i desitjant que esta última espera s’ens faça més
agradable  amb  la  lectura,  la  Biblioteca  no  vol  deixar  de
RECOMANAR,  sempre  pensant  en  que  disfrutareu
d’aquestos titols que podreu trobar en format digital a la plataforma eBiblio, perquè com deia Joseph Conrad “
L’autor sols escriu la meitat del llibre, de  l’altra meitat ha d’ocupar-se’n el lector”. I aquest mes l’anem a
dedicar a ú dels gèneres més populars entre el públic lector: LA NEGRA. Però què és la novel.la negra? Des
d’Edgar Allan Poe, passant per Arthur Conan Doyle o Agatha Christie fins l’època actual, tots els autors del
gènere negre el que ens proporcionen és un anàlisi realista de la societat on el crim no deixa de ser una
simple anècdota, però on sempre hi ha la figura d’un investigador reflexe de la societat en la qual viu.

És clar que seguint amb les publicacions digitals l la sel.lecció dels títols i autors queda un poc més
restringida però si eres fan de la novel.la negra has de saber que també hi ha grans autors del gènere menys
coneguts o reconeguts que van obrint-se pas entre l’èlite de l’escriptura del NEGRE i són: 

Arantza  PORTABALES amb  BELLEZA ROJA,  novel.la  que  engantxa  fins  els  lectors  més

peresós de la mà d’aquesta DAMA de la novel.la negra espanyola.

Alexis  RAVELO amb  LA CEGUERA DEL CANGREJO,  autor  punter  en  la  literatura

criminal que diu i narra coses que incomoden.

Carmen MOLA amb  LA NOVIA GITANA,  thriller  espectaculars  amb una trama addictiva,

primer cas de la inspectora Blanco.

Eduard PALOMARES amb  NO CERRAMOS EN AGOSTO, una altra manera d’escriure

novel.la negra amb un nou detectiu “Viassolo” al panorama nacional.

 



Haylen BECK i SIN DEJAR RASTRO, història esgarrifant que no oblidareu fàcilment.

Simon WORRALL amb EL POETA Y EL ASESINO, lectura que atrapa i no deixa indiferent.

John CONNELLY i  EL FRIO DE LA MUERTE, nova entrega del detectiu Charlie Parker

que ens endinsa en un món de pecat, càstig i expiació. 

Javier CASTILLO amb EL DIA QUE SE PERDIÓ LA CORDURA, llibre autopublicat

que va arribar a n.º 1 de vendes, fàcil de llegir i amb moments d’intriga insuperables.

Sandrine DESTOMBES amb EL DOBLE SECRETO DE LA FAMILIA LESSAGE,

thriller psicològic i pertobador.

Domingo VILLAR amb L’ÚLTIM VAIXELL, l’inspector Caldas, de nou, us submergirà en una

novel.la negra excel.lent i rodona.

Guillermo  MARTÍNEZ  i  LOS CRÍMENES DE ALICIA,  intriga  constant  mitjançant  una

lectura de qualitat, atractiva, entretinguda i amb molt de contingut.

NO LES DEVOREU, ASSABORIU-LES



A més a més per al públic infantil- jUVEnil
ens podem trobar també lliBRES DE miStERi: 

   Doble final / Irene Adler [E-biblio]

   El caso del escape room imposible 

                                                                                                   / Isaac Palmiola [E-biblio]

          Aqu  hay Gatson encerradoí

El temps dels bruixots 

                                            / Cressida Cowell [E-biblio] 

       El temps dels bruixots. Torna la m giaá  

   El misteri del viol  desaparegut í
                                                        / Geronimo Stilton [E-biblio]

               Misteri al Prado

  

   

     Quan em puguis veure / Laura Gallego [E-biblio] 



  Mabel Jones i la ciutat prohibida / Will Mabbitt [E-biblio]

  

   Els Ca adors de Llibresç  / Jennifer Chambliss Bertman [E-biblio]

   El libro misterioso. Los diarios de Cereza 2 / Joris Chamblain 
  [E-biblio]

  
  La detective del ADN / Tanya Lloyd Kyi [E-biblio]

  La Mansi n Daxó  / C sar Mallorqué í [E-biblio]

    (eBook-ePub) 
   

  BuscaPistas.El caso de la cueva prohibida / Teresa Blanch [E-biblio] 

  
   Los Protectores / Roberto Santiago [E-biblio]

    (eBook-ePub) 



  

  Wigetta y el tesoro de Chocatuspalmas / Willyrex [E-biblio]

   Rory Branagan, 1. Rory Branagan, detective  

                                                                           /Andrew Clover [E-biblio]

             Rory Branagan, 2. La Brigada Perruna 

  Rebekah - Ni a Detective. Libros 1-8 ñ / PJ Ryan

 (versió Kindle)

   
   Rexcatadores: El misterio de Punta Escondida / Juan G mez-  ó
     Jurado y  B rbara Montesá

    (eBook-ePub)

  El enigma de la casa abandonada / Enid Blyton

   (eBook-ePub)



   La despensa m gicaá  / Bego a Oro Pradera  ñ [E-biblio]

   (eBook-ePub)

   Morris, el cole ha desaparecido / Gabriela Keselman  [E-biblio]

   (eBook-ePub)

   
  El misterio de la tarta vol til: Ramona y Agapito á / Ana S ez delá
   Arco 
 

   (versió Kindle)

   
   

   Los misterios de Raquel / Raquel S nchez Ortizá

   Sof a Alegr a: detectiveí í  / Morag Hood



     DytectiveU. El misteri de l'ant dot blau                 í              
                                                                / Luz Rello

DytectiveU. El misteri de l'ou

    (versió Kindle)

   L’ovelleta que va venir a sopar / Steve Smallman

       (eBook-ePub)

   

  Perla y el bolso perdido 

                                                                                                 / Wendy Harmer

            Perla y el elfo del parque

                

                         (eBook-ePub)
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