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LA BIBLIOTECA ET SUGGEREIX….

Adults

El bosque sabe tu nombre / A. Laceaga.
Barcelona: Ediciones B, 2018. 624 p.

Una novel.la d’amors, gelosia i venjances, que envoltarà al lector amb la força de les grans sagues
familiars de la literatura. Un secret ocult en el més profund del bosc. Una mansió assotada per les ones.
Dos germanes enfrontades.

Los lobos de Praga / B. Black.
Barcelona: Alfaguara, 2019. 331 p.

Christian Ster, un jove alquimista arriba a Praga l’hivern de 1599 amb la intenció de fer fortuna a la cort
del Sacre Emperador Romà, Rodolf II. La nit de la seua arribada es troba amb el cos d’una jove estés
en la neu la qual llueix un medalló d’or i un profund tall al llarg del coll. Tindrà com a tasca resoldre el
misteri de l’assassinat a mesura que segons s’arrime a la veritat la seua pròpia vida estarà en greu
perill.

Premi Príncipe de Asturias, en una obscura novel.la negra històrica.

Un refugio perfecto / P. Cabero.
Barcelona: Javier Vergara, 2019. 446 p.

Un hombre brutalmente asesinado. Una huida desesperada. Una familia que acoge a una
desconocida en su hogar.  La ROMÀNTICA.

Las lágrimas de Isis / A. Cabanas.
Barcelona: Ediciones B, 2019. 818 p.

És la història d’una dona que va desafiar l’ordre establert per aconseguir convertir-se en el faraó més
poderós d’Egipte. De fet, va gobernar en un moment de gran prosperitat, deixant un llegat immens i ric
al seu poble. La històrica per excel.lència.

El secreto de la orquídea / L. Riley.
Barcelona: DeBolsillo, 2019. 554 p.

Quan Julia Forrester era una xiqueta pasava hores i hores a l’hivernacle de la mansió de Wharton Park
amb el seu iaio que cultivava les flors més exòtiques i delicades que mai s’havien vist. Al  créixer, Julia
es converteix en pianista professional però la tragèdia la colpeja i tornarà a la mansió per descobrir un
secret que va amargar l’existència dels residents de Wharton Park. Novel.la que captivarà als fans de
La casa Riverton, Rebeca o Downton Abbey.

14 de julio / E. Vuillard.



Barcelona: Tusquets, 2019. 185 p.

La Història sol contar la presa de la Bastilla des del punt de vista dels grans personatges de l’època que en
realitat mai estagueren allí. En ésta obra es conta la història del que sí es trobaven allí eixe precís dia, el
cèlebre 14 de juliol de 1789.

La hija olvidada / A. L. Correa.
Barcelona: Ediciones B, 2019. 363 p.

Basada en fets reals, aquesta novel.la és la crònica d’una de les atrocitats més terribles comeses pels
nazis  en  la  França  ocupada.  Commovedora  saga  familiar  sobre  l’amor,  la  supervivència  i
l’esperança.

     Papel y tinta / M. Reig.
Barcelona: Suma de Letras, 2019. 783 p.

L’apassionant història  d’una dona que lluita  per rebel.lar-se contra  el  sistema establert  en el  Madrid
anterior a la Segona República. Novel.la de ficció històrica.

Las hijas del capitán / M. Dueñas.
Barcelona: Planeta, 2018. 620 p.

Nova York, 1936. La casa de menjars El Capitán comença al carrer 14, però la mort del seu propietaris
obligarà a les seues dos filles a fer-se càrrec del negoci. Abatudes i assetjades per les circumstàncies,
s’obriran pas entre els gratacels, compatriotes, adversitats i amors. Homenatge a tots els valents que
varen viure i viuen l’aventura de la migració.

Todo lo que sucedió con Miranda Huff / J. Castillo.
Barcelona: Suma de Letras, 2019. 440 p.

Un  cap  de  setmana  en  una  cabanya  en  el  bosc.  Un  matrimoni  en  crisi.  Una  misteriosa
desaparició. Què li ha passat a Miranda Huff? Imprevisible, inesperada, addictiva i intrigant.

Algún dia hoy / A. Becerra.
Barcelona: Planeta, 2019. 813 p.

Narra la història de Betsabé Espinal, que amb tan sols 23 anys i a la Colòmbia de 1920,  es va convertir en
la heroina d’una de les primeres vagues femenines de la història
 



JUVENILS

Nur y la alfombra voladora / T. Martínez de Lezea.
Donostia: Erein, 2017. 156 p.

Nur i els seus pares viatgen a Damasco on Baba va náixer. Passetjant pels carrers de la
vella  ciutat  se  n’entraran  en  el  zoco  on  entre  dolços,  perfuns,  sabons,  espècies…
trobaran una misteriosa i màgica tenda de catifes.

El misterio de Cave Canem / M.L. Amigo.
Sopelana, Vizcaya: Fortuna, 2017. 156 p.

Lucía i Manuel no s’imaginen l’aventura que’ls espera a les colònies d’estiu. Amb Leo i
Clarita va a desxifrar una estranya imatge: CAVE CANEM.

El descubrimiento fantástico en B.B. Street
Barcelona: Parramón, 2018. 162 p.

Dodomo  és  un  xiquet  aventurer  que  té  un  gos  anomenat  Charlie.  Charlie,  molt
observador i intel.ligent, enténn la llengua humana...
 El CÒMIC.

La hija de Vercingétorix / J-Y. Ferri.
Madrid: Salvat, 2019. 48 p.

Drelina,  filla  del  famós Vercingétorix  arriba  a  l’aldea  Gala  per  a  provocar  un  muntó
d’aventures.
 Per als seguidors d’ASTÈRIX I OBÈLIX.

Una missió mítica / F. Solis.
Barcelona: Montena, 2019. 127 p.

Coneix  en  Harry  i  el  Marrac,  els  protagonistes  d’aquesta  nova  sèrie  de  llibres
d’aventures  ambientada  al  món  de  la  mitologia  i  carregada  de  mooooolt  d’humor.
Ploraràs de riure!

Dones rebels i històries contra el silenci / A. Torres
Rexach.
València, Sembra, 2019. 172 p.

Aquest llibre recupera el referent de vint- i-dues dones d’arreu de la nostra geografia
que van prendre partit  per  enderrocar  els  murs del  patriarcat.  Milicianes,  aviadores,
matemàtiques, pintores, compositores, polítiques, escriptores, metgesses, esportistes,
sindicalistes, periodistes, mestres, activistes veïnals…  La BIOGRAFIA.

El guardián de las bestias / L. Coats.
Barcelona: La Galera, 2019. 138 p.

Pandemonio té onze anys  i viu avorrit en un poblet de l’antiga Grècia fins que son pare,
una semidéu, li encarrega ser el guardia de les bésties dels déus de l’Olimp.
Descobreix la part més divertida de la mitologia clàssica.



Cocina de fiestas y celebraciones: cocinar sin fuego y
al horno / G. Baliu de Kirchner.
Barcelona: La Galera, 2002. 73 p.

Qui diu que cuinar és difícil? Els protagonistes d’esta història ens demostraran que a més
de divertit, cuinar per a una festa no és necessàriament difícil.

Elizabeth  Hart  y  el  colegio  para  niños  creídos  /  S.
Forbes.
Barcelona: Edebé, 2017. 189 p.

 Elizabeth Hart viu amb la seua asquerosa tia Miss Crabb a l’àtic del Col.legi Pandora
Pants.  Passa  els  dies  agranant  les  caques  del  ratolins,  escurant  i  evitant  a  Tatiana
Firensky, la pitjor de tots els alumnes creguts. Però Elizabeth no sap que les coses estan
a punt de canviar...

Papá, ¿dónde se enchufa el sol? / A. Martínez Ron.
Barcelona: Círculo de Lectores, 2018. 162 p.

Com a tots els xiquets, a la Laura li encanta fer preguntes. Entre els 4 i els 9 anys, ha jugat
amb son pare a un joc abans de dormir que consisteix en preguntar sobre coses del món i
saciar la seua curiositat. T’apuntes?

Un casament màgic / G. Mayer.
Barcelona: Edebé, 2019. 131 p.

Lady Felicitat, la cosina del rei Fèlix, està a punt de casar-se, i la Rita, la Paula i l'Abril
seran les seves dames d'honor. Tothom està convidat... menys la reina Malícia, que farà
tots els possibles per esguerrar el casament. 

INFANTILS

Subasta extraordinaria en el museo de todo lo perdido / Gracia 
Iglesias.
Salamanca: La Guarida, 2014. I-ROIG

Alguna vegada heu pensat que podia existir un llibre de poemes perduts? Ja sabeu, d'eixos
que mai escrivim, i queden perduts entre llençols, o entre llàgrimes, o potser entre els últims
riures i records d'un meravellós dia.

La pequeña coronel / Annie Fellows Johnston.
A Coruña: Hércules, 2013. 77 pag. I-GROC

Una enginyosa xiqueta, Lloyd Sherman i el seu gos, Fritz es colen en la propietat d'un vell i
sorrut coronel. L'enuig inicial de l'home prompte deixa lloc a una gran complicitat entre ells,
fins que el pare de Lloyd torna del seu viatge de negocis. 



El ladrón de sueños / Txabi i Manu Arnal.
Fraga: La Fragatina, 2016. 32 pag. I-ROIG

Si esteu preparant una nit de por en família o amb amics, aquest llibre és just el que
necessiteu. Aquest terrorífic conte escrit pels germans Txabi i Manu Arnal no és apte per 
a poregosos. I és que les bones històries no sempre tenen final feliç.

El dedo en la nariz / Paula Merlán.
Madrid: Nube Ocho, 2018. 36 pag. I-VERD

A Sofia li ha crescut el dit al nas! Ja li ho havien dit els seus pares. I és que, aquesta
xiqueta no deixa de ficar-se el dit en el nas. Tant, que el seu dit s'ha fet una vertadera 
casa allí dins: un saló, una cuina, ...

Què en fas, d'un problema? / Kobi Yamada.
Barcelona: BiroBiro, 2018. 34 pag. I-VERD

Què en fas, d’un problema? Especialment del que et segueix per tot arreu i sembla que no
se’n vol anar. Et preocupa? L’ignores? Fuges i l’amagues? Aquesta és la història d’un
problema persistent i un xiquet que no sap què fer-ne.  

Cuatro romances : otoño, invierno, primavera, verano /
Imapla.
Mataró: A Buen Paso, 2018. 30 pag. I- BLAU

Quatre històries d'amor per a tot l'any, pensades, escrites i il·lustrades per Imapla. 
L'amor entre un núvol i un arbre donarà vida al temps i el seu desenvolupament serà marcat
pel pas de les estacions. En les pàgines d'aquest llibre, l'atenta observació de la naturalesa, els
jocs de formes i colors, l'amor per la literatura oriental s'ajunten per a donar vida a un llibre tendre i acollidor 
com una abraçada.

Sensacionari: cançons i dibuixos per a compartir emocions /  
Empar Bou.
Alzira : Bromera, 2016. 43 pag. I-VERD

Besos a la galta i a la panxa, dolços com la llum... Unes cosquerelles juganeres, menudes
com l’arròs... Un abraç, com el de l’ós més gran... Carícies dolces i formiguetes als cabells.
Cantarem, ballarem i riurem tots junts! En Sensacionari trobaràs moltes possibilitats per a
compartir emocions amb qui més estimes al ritme de la música!

Pepita es especial / Fabiola Arroyo Ozores.
Barcelona: Beascoa, 2018. 44 pag. I-VERD

"Pepita és especial. Papà i mamà sempre ens ho han explicat. Però jo crec que el que
passa és que té una cosa especial. No em referisc a aqueix cromosoma que no es veu,
sinó a la seua manera de voler-nos i a la seua manera de fer-nos somriure. Tant de bo
tothom la vera com la veiem Juan i jo: igual que nosaltres, però amb un toc especial!"
Aquesta és la història de una xiqueta molt especial.



30 històries de dracs: cada nit, una història / Aurélie Desfour 
...[et al.]
Barcelona: Larousse, 2016. 63 pag.  I-GROC

Cada nit, una història : volar arran de terra, raptar una princesa, treure foc pels
queixals, defensar-se dels infants... els dracs fan moltes coses en molts i molts
contes.Trenta històries simpàtiques per riure, somiar, volar i viure aventures 
d'allò més emocionants amb dracs fabulosos! 

El teler de contes: històries fantàstiques teixides d'aquí 
i d'allà  /Tanya Robyn Batt.
Barcelona : Intermón Oxfam, 2003. 80 pag. I-GROC

Durant milers d’anys, homes i dones de tots els països i cultures s’han encarregat de
teixir, amb paraules i amb fils, mons fabulosos. El recull de contes que us oferim tot
seguit presenta un sorprenent tapís de narracions, brodat al llarg dels anys per pobles
propers i llunyans.


