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The Rosie Project 

Graeme Simsion (Auckland, Nova Zelanda) 

Publicació: 2013 

ISBN: 9781405912792 

Tapa tova, 330 pàgines, Preu: 13,35€ 

 

L’amor no és una ciència exacta, però ningú no li ha dit a en Don Tillman, 

un genetista molt atractiu de 39 anys que mai ha trobat parella, però que s’ha determinat en 

casar-se. Així que crea el “The Wife Project”, un test científic per trobar la companya perfecta, i 

en el context del seu test coneix a Rosie, la dona més incompatible del món, que transforma la 

vida perfectament endreçada d’en Don en un caos. Que és aquesta sensació que està sentint?  

 

 

The Curious Charms of Arthur Pepper 

Phaedra Patrick (Oldham, Anglaterra, Regne Unit) 

Publicació: 2016 

ISBN: 9781848455016 

Tapa tova, 352 pàgines, Preu: 13,35€ 

 

L’Arthur Pepper té 79 anys i viu una vida senzilla. Es desperta cada dia a 

les 7.30 hores, exactament com feia quan la Miriam, la seva dona vivia. 

Sempre es posa els seus pantalons grisos i el seu jersei color mostassa, rega la seva falguera 

Federica i surt al jardí. Però el dia de l’aniversari de la mort de la seva dona, alguna cosa canvia: 

buscant entre els objectes que la Miriam va deixar, trova un braçalet molt maco que mai havia 

vist abans. El que segueix a aquest descobriment és una Odissea que porta l’Arthur de Londres 

a Paris i fins a la Índia, cercant de descobrir la vida secreta de la seva dona, la que tenia abans 

de que es coneguessin. Un viatge que el porta a trobar esperança, veure llocs inesperats i 

recuperar l’autoestima.   

 

 



 
 

Murder on the Orient Express 

Agatha Christie (1890, Torquay, Regne Unit) 

Publicació: 1934 

ISBN: 9780007527502 

Tapa tova, 274 pàgines, Preu: 13,40€ 

 

Un tren. Un assassinat. Diferents sospitosos. Una coartada per cadascú, 

i també un motiu per cadascú. Una intriga per a l’Hercule Poirot.  

 

The Murder of Roger Ackroyd 

Agatha Christie (1890, Torquay, Regne Unit) 

Publicació: 1926 

ISBN: 9780007527526 

Tapa tova, 304 pàgines, Preu: 13,35€ 

 

Pobre Roger Ackroyd. Sap que la dona que estima ha estat amagant un 

terrible secret: va enverinar el seu primer marit, i ahir es va suïcidar. 

Però aquests terribles secrets, rarament romanen amagats. Qui l’ha estat amenaçant abans de 

que es matés? Tindrà alguna cosa a veure amb una carta rebuda la nit anterior?  

 

Dear Nobody 

Berlie Doherty (1943, Knotty Ash, Liverpool, Regne Unit) 

Publicació: 1991 

ISBN: 9780141368948 

Tapa tova, 234 pàgines, Preu: 11,90€ 

 

“Dear Nobody” és la història emocionant de dos adolescents i un 

embaràs inesperat. Una història explicada des de dos punts de vista: d’un costat hi ha els 

sentiments de l’Helena en les cartes que escriu al seu fill que encara no ha nascut, i de l’altre hi 

ha els d’en Chris que llegeix les cartes i reviu els esdeveniments de la seva relació.  

 



 
 
 

The  Bricks that Built the Houses 

Kate Tempest (1985, Brockley, Anglaterra, Regne Unit) 

Publicació: 2016 

ISBN: 9781408857335 

Tapa tova, 399 pàgines, Preu: 13,40€ 

 

Beck, Harry i Leon marxen de Londres amb un ford de quarta mà amb el 

maleter ple de diners robats. Però podran deixar de veritat la ciutat que porten en els seus 

ossos? En la novel·la Kate Tempest torna enrere en el temps fins al moment en què Barcky i 

Harry es van trobar per primera vegada, en els antres de Londres. S’exploren així les seves vides 

i els seus moments d’intimitat, capturant l’essència de la lluita continua en la vida urbana 

contemporània, sobretot dels joves que busquen feines, oscil·lant entre les seves passions i els 

seus compromisos.  

 

 

The Boy at the Top of the Mountain 

John Boyne (1971, Dublín, Irlanda) 

Publicació: 2015 

ISBN: 9780552573504 

Tapa tova, 215 pàgines, Preu: 11,90€ 

 

Quan en Pierrot es queda orfe, ha de deixar la seva casa de Paris per anar 

a viure amb la seva tieta Beatrix, interna en una casa al capdamunt d’una muntanya a Alemanya. 

Però això no succeeix en un temps normal. És el 1935 i la segona guerra mundial està per 

començar. I la casa on va a viure en Pierrot no és una casa normal. És la casa de l’Adolf Hitler.  

 

 

 



 
 

The Terrible Thing That Happened to Barnaby Brocket 

John Boyne (1971, Dublín, Irlanda) 

Publicació: 2012 

ISBN: 9780552573788 

Tapa tova, 298 pàgines, Preu: 11,85€ 

 

En Barnaby Brocket és un nen especial amb una família massa normal, 

pitjor encara: terriblement normal, avorridament normal. Els seus 

pares i germans són gent respectable i no els agrada gens cridar 

l’atenció, però el seu món canvia completament el dia que en Barnaby 

neix. La seva mare s’adona que alguna cosa va malament quan comença a notar uns dolors de 

part molt intensos, encara que el pitjor encara no ha arribat: el seu bebè surt disparat i es queda 

flotant al sostre de l’habitació. Després de passar per consultes i consultes, el diagnòstic és 

definitiu: en Barnaby no respon a les lleis de la gravetat i el seu estat natural és flotar. Els seus 

pares, desesperats, no saben què fer amb ell, fins que accepten que l’única solució és deixar que 

vagi volant... 

 

 

 

 

 

 

The Boy in the Striped Pyjamas 

John Boyne (1971, Dublín, Irlanda) 

Publicació: 2006 

ISBN: 9780198326762 

Tapa tova, 216 pàgines, Preu: 13,95€ 

 

És l’any 1943. La família d’en Bruno s’ha de traslladar de casa seva a 

una casa nova molt llunyana. Una tanca alta s’estén tant lluny com 

pot contemplar i el separa de la gent estranya que pot veure a la 

distància. En Bruno es proposa explorar aquest nou lloc desolat. 

 

 

 

 



 
 

Full House 

Maeve Binchy (1939, Dalkey, Irlanda) 

Publicació: 2009 

ISBN: 9781409136613 

Tapa tova, 117 pàgines, preu: 5,95€ 

 

La Dee estima molt els seus fills, però ara que tots són grans, no haurien 

de marxar de casa? 

La Rosie es va mudar quan es va casar, però no va funcionar, així que ara ha tornat amb els seus 

pares. La Helen és mestra i no guanya prou per a una plaça pròpia. L'Anthony escriu cançons i 

només està esperant el dia que algú li pagui. Fins aleshores, tots tres estan contents a casa. No 

els costa res, i segur que als seus pares els agrada tenir una casa plena? 

Quan es produeix una crisi, la Dee decideix que les coses han de canviar per a tota la família... 

els agradi o no. 

 

 

 

 

The Lilac Bus 

Maeve Binchy (1939, Dalkey, Irlanda) 

Publicació: 1984 

ISBN: 9780099498643 

Tapa tova, 243 pàgines, preu: 12,95€ 

 

Cada divendres sense falta, l'autobús lila transporta les mateixes set 

persones del bullici de Dublín per passar el cap de setmana al pintoresc 

poble de Rathdoon. 

Cada passatger té el seu propi motiu per fer el viatge. Què amaga la Judy? Per què en Rupert no 

vol tornar a casa? I per què el conductor Tom ha orquestrat el viatge de l'autobús lila en primer 

lloc? 

A mesura que es forgen amistats i es revelen secrets, aviat es fa evident que aquests personatges 

desprevinguts tenen més coses en comú del que sembla. . . 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Wonder 

R. J. Palacio (1963, Queens, Nova York, EUA) 

Publicació: 2013 

ISBN: 9780552565974 

Tapa tova, 315 pàgines, Preu: 12,40€ 

 

Wonder és la història divertida i dolça de l’Auggie Pullman. Nascut amb 

una terrible deformitat facial, el noi té 10 anys i fins ara ha sigut educat a casa pels seus pares 

que el volen protegir de la crueltat del món exterior. Per primera vegada s’incorpora a l’escola. 

La qüestió és que l’Auggie és un noi normal amb una cara diferent. Però...podrà convèncer els 

seus companys que ell és exactament igual que ells? 

 

 

The Flat Share 

Beth O’Leary (1992, Londres, Regne Unit) 

Publicació: 2019 

ISBN: 9780571334650 

Tapa tova, 424 pàgines, Preu: 13,50€ 

 

La Tiffy i en Leon comparteixen pis. La Tiffy i en Leon comparteixen llit. La 

Tiffy i en Leon no es coneixen. La Tiffy Moore necessita un pis barat i amb urgència. En Leon 

Twomey treballa de nit i va curt de diners. Els amics de tots dos pensen que estan bojos, però 

és la solució ideal: en Leon dorm al llit mentre la Tiffy és a l’oficina durant el dia, i ella disposa 

de l’apartament durant la resta del temps. La seva manera de comunicar-se mitjançant notes és 

divertida i sembla que funciona de meravella per resoldre qüestions vital com ara qui s’ha acabat 

la mantega, quants coixins són suficients o si s’hauria de pujar o baixar la tapa del vàter. Però si 

s’hi afegeixen exnòvios obsessius, clients exigents, germans empresonats per error i, el més 

important, el fet que encara no es coneixen, la Tiffy i en Leon estan a punt de descobrir que 

aconseguir la convivència perfecta no és gens fàcil. I que convertir-se en amics pot ser només el 

principi. 

 

 



 
 

Hamnet 

Maggie O’Farrell (1972, Coleraine, Regne Unit) 

Publicació: 2020 

ISBN: 9781472223821 

Tapa tova, 372 pàgines, preu: 13,35€ 

 

Hamnet és una novel·la inspirada en el fill d’un famós dramaturg. És una 

història del vincle entre bessons i d’un matrimoni empès al límit pel 

dolor. També és la història d’una puça que puja a bord d’un vaixell a Alexandria; un xoriguer i la 

seva mestressa; i el fill d'un fabricant de guants que ignora la convenció a la recerca de la dona 

que estima. Sobretot, és una tendra i inoblidable reimaginació d’un noi la vida del qual ha estat 

gairebé oblidada, però que va donar nom a una de les obres de teatre més celebrades mai 

escrites. 

 

 

The Spanish Love Deception 

Elena Armas (Spain) 

Publicació: 2021 

ISBN: 9781398515628 

Tapa tova, 468 pàgines, preu: 12,95€ 

 

Un casament. Un viatge a Espanya. L’home més exasperant. I tres dies 

fingint. O, en altres paraules, un pla que mai funcionarà. 

La Catalina Martín, per fi, no està soltera. La seva família es complau en anunciar que portarà al 

seu xicot americà al casament de la seva germana. Tots estan convidats a venir i presenciar 

l’esdeveniment més màgic de l’any. 

Quatre setmanes no eren molt per trobar a algú disposat a creuar l’Atlàntic, des de Nova York 

fins a Espanya, per un casament. I, molt menys, algú ansiós per seguir la meva farsa. Però això 

no significava que estigués tant desesperada com per a portar al dolor d’ulls blaus de 1,90 

metres que tenia al davant. Aaron Blackford. L’home l’ocupació principal del qual era fer bullir 

la meva sang, acabava d’oferir-se per ser la meva cita. Després de furgar en els meus assumptes, 

anomenar-me delirant i anomenar-se a ell mateix la meva millor opció. Veus? Indignant. 

Agreujant. Sang bullint. I per la meva total desesperació, també té raó. La qual cosa em va deixar 

amb un dilema esquerp i extra gran a les meves mans. Valia la pena el sofriment de portar el 

meu col·lega i la perdició de la meva existència com el meu xicot fals al casament de la meva 

germana? O era millor ser sincera i enfrontar les conseqüències de la meva mentida induïda pel 

pànic? Com diria la meva àvia, que Déu ens agafi confessats. 



 
 
 

The Midnight Library 

Matt Haig (1975, Sheffield, Regne Unit) 

Publicació: 2020  

ISBN: 9781786892737 

Tapa tova, 304 pàgines, Preu: 12,95€ 

 

La vida de la Nora ha anat de mal en pitjor. Després, just a la mitjanit del 

seu darrer dia a la terra, es troba transportada a una biblioteca. Allà se 

li dona la possibilitat de desfer els seus remordiments i provar cadascuna de les altres vides que 

podria haver viscut. El que planteja la pregunta definitiva: amb infinites opcions, quina és la 

millor manera de viure? 

 

 

The Inheritance Games 

Jennifer Lynn Barnes (Tulsa, Oklahoma, EUA) 

Publicació: 2020 

ISBN: 9780241476178 

Tapa tova, 400 pàgines, Preu: 12,95€ 

 

The must-read TikTok sensation. 

Un thriller molt addictiu replet de girs inesperats, foscos secrets 

familiars i apostes letals. 

Ella ve del no-res. 

L’Avery té un pla: passar desapercebuda, treballar dur per a aspirar a un futur millor. Llavors, un 

excèntric multimilionari mor i li deixa gairebé tota la seva fortuna. I ningú, tampoc l’Avery, sap 

per què. 

Ells ho tenien tot. 

Ara ha de traslladar-se a la mansió que ha heretat, la qual està plena de secrets i codis, i on 

resideixen els parents del difunt: una família amb l’únic objectiu de descobrir per què l’Avery ha 

heretat tots el “seus” diners. 

Ara només hi ha una regla: qui guanyi es queda amb tot. 

Aviat l’Avery es veurà atrapada en un joc letal en el que participa tota la família. Fins on seran 

capaços d’arribar per a recuperar la seva fortuna? 

 

 

 



 
 
 

 

Born a Crime 

Trevor Noah (1984, Johannesburg, Sudàfrica) 

Publicació: 2016 

ISBN: 9780525509028 

Tapa tova, 288 pàgines, Preu: 14,95€ 

 

Born a Crime és un llibre de memòries del 2016 sobre la vida de Trevor 

Noah. Recorda la seva difícil infància a la Sudàfrica de l’apartheid. El 

títol del llibre s’inspira en que les relacions interracials eren il·legals 

quan els seus pares interracials es van enamorar. El naixement d’en Noah va ser, literalment, un 

crim. Born a Crime és un record desenfadat del creixement durant els primers anys de govern 

democràtic de la majoria negra de Sudàfrica. També tracta de com Trevor Noah va evolucionar 

cap a una carrera de comediant que va florir després de l’institut.  

 

 

 
 

Our Souls at Night 

Kent Haruf (1943, Pueblo, Colorado, EUA) 

Publicació: 2015 

ISBN: 9781447299370 

Tapa tova, 180 pàgines, Preu: 12,65€ 

 

La proposta que l’Addie Moore fa al seu veí Louis Waters -si li 

agradaria anar a casa seva per dormir amb ella- sacsejarà 

profundament les seves vides i les seves expectatives. Tots dos fa 

anys que són vidus i saben què és la soledat. De la distància i l’estranyesa dels primers moments, 

avancen cap a la intimitat i la complicitat, cap a un coneixement profund de l’altre. En la quietud 

de la nit parlen amb franquesa sobre la seva joventut, els matrimonis i els fills, els enganys, les 

esperances, la solitud i les pors. Qui sap si passaran junts la resta de les seves vides. 

 

 

 

 

 



 
 
 

The Little Dreams of Lara Cliffe 

Milly Johnson (1964, Barnsley, Regne Unit) 

Publicació: 2020 

ISBN: 9781471186202 

Tapa tova, 99 pàgines, preu: 3,00€ 

 

Només cal un petit pas per canviar la teva vida! 

La Lara Cliffe i les seves tres amigues fan un petit descans per al seu domiat de soltera. Falten 

tres setmanes abans del seu casament amb 'Steady Freddie', un dels homes més amables del 

planeta. Però alguna cosa preocupa a Lara. Els seus amics diuen que es tracta d'una boda, però 

ella no n'està tan segura. Fa quinze anys, l'amor de la seva vida, Danny Belfont, va sortir amb 

ella tres setmanes abans del seu casament i mai no l'ha pogut treure completament del seu cor. 

Aleshores, al ferri nocturn, la Lara descobreix que Danny toca a la banda de bord i la veu entre 

la multitud. Es trobarà amb ell la nit següent per parlar? 

Mentre la meravellosa ciutat d'Amsterdam fa la seva màgia en Lara, intenta ordenar els seus 

pensaments. I si el destí ha tornat a reunir la Lara i el Danny... és realment per amor o per alguna 

cosa ben diferent? 

 

 

 

A Fresh Start 

Diversos autors 

Publicació: 2020 

ISBN: 9781409191957 

Tapa tova, 111 pàgines, preu: 4,95€ 

 

Des d'esposes perjudicades fins a veïns xafarders, des de pares llunyans 

fins a una família acabada de trobar, de secrets a mentides, de nous 

començaments a falsos finals, i tot el que hi ha entremig... 

Una col·lecció de contes brillants dels millors escriptors del món. 

Aquesta col·lecció conté històries originals de Fanny Blake, Louise Candlish, Mike Gayle, Mari 

Hannah, Sophie Kinsella, Jojo Moyes, Adele Parks, Ian Rankin, Mahsuda Snaith i Keith Stuart. 

 

 

 

 



 
 

Notting Hill Carnival: A West Side Story 

Candice Carty-Williams (1989, South London, Regne Unit) 

Publicació: 2020 

ISBN: 9781409196181 

Tapa tova, 102 pàgines, preu: 3,00€ 

 

La Sapphire és la líder de les Red Roses en una zona on la lleialtat a les 

bandes és l'únic que importa. Però després d'un esdeveniment tràgic, la 

Sapphire es compromet a deixar enrere la seva antiga vida, els seus amics i la seva colla. La vida 

sense les Red Roses i la violència que sempre les va seguir és certament més tranquil·la. 

Quan coneix un noi anomenat Apol·lo de camí al carnaval de Notting Hill, forma un vincle 

instantani amb ell. Ella creu que podria ser ell. Fins que descobreix que és un membre de la 

banda rival, les Gold Teeth. S'escaparà mai del seu passat amb les Red Roses? I, quantes vides 

s'arruïnaran fins que ho faci? 

Divertida, emotiva i crua, amb el Carnaval de Notting Hill com a teló de fons d'aquesta narració 

de West Side Story, de l'autora més venuda del Sunday Times per Queenie. 

 

 

 

Six Foot Six 

Kit de Waal (1960, Birmingham, Regne Unit) 

Publicació: 2018 

ISBN: 9780241317921 

Tapa tova, 80 pàgines, preu: 3,00€ 

 

És un dia emocionant per a en Timothy Flowers. És el tres de novembre, i 

és divendres, i és el seu vint-i-un aniversari. Quan en Timothy camina cap 

a la cantonada habitual per veure el seu autobús especial favorit, coneix en Charlie. En Charlie 

és un constructor que està desesperat per l'ajuda d'en Timothy perquè en Timothy és molt alt, 

sis peus i sis polzades. En Timothy no ha tingut mai una feina abans, o cap feina que hagi 

conservat durant més d'un dia. Però quan en Timothy i en Charlie han de recollir diners d'un 

perdonavides local, les coses no surten exactament segons el pla... 

Al llarg d'un dia, la vida d’en Timothy canviarà per sempre. 

 

 

 

 

 



 
 

Terror Kid 

Benjamin Zephaniah (1958, Handsworth, Birmingham, Regne Unit) 

Publicació: 2014 

ISBN: 9780198357391 

Tapa tova, 166 pàgines, preu: 12,15€ 

 

En Rico Federico sap què són els problemes, i sap mantenir-se allunyat. 

Si alguna cosa ha après, és que sempre serà el sospitós encara que 

sàpiga que no ha fet res malament. Veu que la injustícia passa al seu 

voltant i vol parlar. Però com? Llavors un desconegut li dona 

l'oportunitat perfecta, i aquí és on tot comença a sortir malament. 

 

 

 

 

 

The Braid 

Laetitia Colombani (1976, Bordeus, França) 

Publicació: 2017 

ISBN: 9781509881109 

Tapa tova, 205 pàgines, preu: 12,95€ 

 

Tres dones. Tres països. Un viatge inoblidable. The Braid és un 

recordatori vibrant i singular d'allò que ens connecta a tots: a través 

de fronteres, a través d'idiomes, a través de cultures. 

A l'Índia, l’Smita és una intocable. Somia amb donar una educació a 

la seva filla petita i farà tot el possible perquè això passi, inclús deixar enrere tot el que sap a la 

recerca d'un futur millor. 

A Sicília, la Giulia treballa al taller de perruques del seu pare, l'últim d'aquest tipus a Palerm. 

Quan el seu pare és víctima d'un greu accident, descobreix que la vida de la seva família està en 

joc. 

Al Canadà, la Sarah és una mare de tres fills divorciada dues vegades i una advocada d'èxit la 

identitat de la qual està embolicada en el seu treball. A l’espera la promoció per a la qual ha 

estat treballant tota la seva carrera, s'assabenta que té càncer de mama. 

 

 

 

 



 
 
 

The Catcher in The Rye 

J. D. Salinger (1919, Manhattan, Nova York, EUA) 

Publicació: 1951 

ISBN: 9780241950425 

Tapa tova, 230 pàgines, Preu: 9,40€ 

 

La novel·la explica la història d’en Holden Caulfield, un jove 

novaiorquès de 16 anys que acaba de ser expulsat de Pencey Prep, 

el seu institut. 

La novel·la està narrada en la veu d’en Holden, un jove que s’ha caracteritzat per tenir mals 

resultat en els estudis (ja havia estat expulsat de varis col·legis) i el qual creu que la majoria de 

la gent és “falsa”, llevat d’algunes excepcions, com la seva ex-nòvia Jane Gallaher, a la qual 

recorda en gran part de la narració. També es destaca el gran amor que sent cap als seus 

germans, un dels quals l’Allie, està mort. 

 

 

 

 

 

The Kite Runner 

Khaled Hosseini (1965, Kabul, Afganistan) 

Publicació: 2003 

ISBN: 9781526604743 

Tapa tova, 347 pàgines, preu: 13,95€ 

 

Afganistan, 1975: l’Amir, de dotze anys, està desesperat per guanyar el 

torneig local de lluita d'estels i el seu fidel amic, en Hassan, promet 

ajudar-lo. Però cap dels nois pot preveure què passarà amb en Hassan 

aquella tarda, un esdeveniment que els ha de trencar la vida. Després 

de la invasió dels russos la família es veu obligada a fugir a Amèrica, i l’Amir s'adona que un dia 

haurà de tornar a l'Afganistan sota el domini dels talibans per trobar l'única cosa que el seu nou 

món no li pot concedir: la redempció. 

 

 

 

 

 



 
 
 

The Perks of Being a Wallflower 

Stephen Chbosky (1970, Pittsburgh, Pennsilvània, EUA) 

Publicació: 1999 

ISBN: 9781847394071 

Tapa tova, 248 pàgines, preu: 12,95€ 

Gènere: Novel·la, literatura juvenil, novel·la epistolar, 

Bildungsroman. 

 

En Charlie és un adolescent introvertit que viu amb la seva família 

aparentment modèlica. Quan acaba l’escola, el suïcidi del seu millor amic li dispara una sèrie 

d’inseguretats. L’entrada a l’institut arriba com una amenaça. Però, entre classe i classe, trobarà 

un professor que l’ajudarà a fer servir la literatura com una arma. I, sobretot, una colla de xavals 

més grans, atrevits i transgressors. Uns autèntics outsiders amb qui pujarà a les salvatges 

muntanyes russes de l’adolescència per descobrir emocions ocultes i aprendre a combatre les 

allargades ombres que el turmenten. 

 

 

 

 

 

 

River Boy 

Tim Bowler (1953, Leigh-on-Sea, Regne Unit) 

Publicació: 1997 

ISBN: 9780198326373 

Tapa tova, 135 pàgines, preu: 11,70€ 

 

L’avi s’està morint. Amb prou feines pot moure les mans, però tossut 

com sempre, es nega a quedar-se a l’hospital. Està decidit a acabar la 

seva darrera pintura, “River Boy”, abans de marxar. Una història 

commovedora que explora el tema del dol i la pèrdua d’una manera accessible i afectiva. 

 

 

 



 
 

The Amazing Story of the Man Who Cycled from India to Europe for 

Love 

Per J Andersson (1962, Hallstahammar, suècia) 

Publicació: 2018 

ISBN: 9781786072085 

Tapa tova, 281 pàgines, preu: 13,95€ 

 

La història comença en una plaça pública de Nova Delhi. En una freda 

tarda de desembre, una jove europea de descendència noble apareix 

davant d’un artista de carrer indi conegut localment com PK i li demana 

que li pinti el retrat: és una trobada que canviarà les seves vides de manera irrevocable. 

Aquesta és la notable història real de com l’amor i el coratge van portar a en PK a superar la 

pobresa extrema, els prejudicis de casta i l’adversitat, així com un viatge de 7.000 milles, ple 

d’aventures per continents i cultures, per estar amb la dona que estimava. 

 

 

 

 

The London Eye Mystery 

Siobhan Dowd (1960, Londres, Regne Unit) 

Publicació: 2007 

ISBN: 9780385751841 

Tapa tova, 323 pàgines, Preu: 10,40€ 

 

En Ted, un nen de 12 anys amb una ment privilegiada i especial, és el 

protagonista i narrador d’aquesta història d’intriga i suspens. El seu cosí Salim desapareix 

misteriosament quan viatjava a la famosa nòria de Londres, el London Eye. Tots el van veure 

pujar però mai va arribar a baixar. Ningú entén què ha passat, inclús la policia està 

desconcertada. En Ted i la seva germana, la Kat, decidiran superar les seves diferències per a 

convertir-se en els investigadors d’aquesta desaparició i seguiran un rastre de pistes a través de 

la ciutat de Londres, en un desesperat intent per trobar al seu cosí. 

 

 

 

 



 
 
 

My Lovely Wife 

Samantha Downing (EUA) 

Publicació: 2019 

ISBN: 9781405939294 

Tapa tova, 376 pàgines, Preu: 12,40€ 

 

La nostra història d’amor és senzilla. Vaig conèixer a una dona 

extraordinària. Ens vam enamorar. Vam tenir fills. Ens vam traslladar als 

afores. Ens  expliquem els nostres grans somnis i els nostres secrets més foscos. I després ens 

vàrem començar a avorrir. En aparença som una parella normal. Com els teus veïns, els pares 

del millor amic del teu fill, els coneguts amb els que sopes de tant en tant. 

Tots tenim els nostres petits secrets per mantenir viu un matrimoni. 

Només que el nostre inclou l’assassinat. 

 

 

 

 

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time 

Mark Haddon (1962, Northampton, Regne Unit) 

Publicació: 2003 

ISBN: 9780099470434 

Tapa tova, 272 pàgines, Preu: 12,40€ 

 

Christopher Boone té quinze anys i pateix una forma lleu d’autisme. És 

tot un expert en matemàtiques, però sap molt poques coses sobre els éssers humans. Li agraden 

les llistes, els sistemes, la veritat... 

Odia el groc, el marró i que el toquin. Mai ha anat sol més enllà de la botiga de la cantonada, 

però quan descobreix que algú ha matat el gos d’una veïna decideix iniciar una investigació. 

Lluny de fracassar, la recerca d’en Christopher, que emula el seu admirat Sherlock Holmes -el 

model de detectiu obsessionat amb el distanciament i l’anàlisi dels fets-, qüestionarà ben aviat 

el sentit comú i el comportament dels adults que l’envolten. 

 

 

 



 
 

 

L’Aiguille Creuse 

Maurice Leblanc (1864, Ruan, França) 

Publicació: 1909 

ISBN: 9782253001416 

Tapa tova, 217 pàgines, Preu: 6,40€ 

L’Isidore Beautrelet, estudiant i detectiu aficionat, no atraparà a Arsène 

Lupin. Però la seva intervenció en els assumptes del lladre acabarà tràgicament per a Lupin. En 

mig de la nit, uns desconeguts desballesten el castell del comte de Gesvres. El seu secretari 

resulta mort i un dels lladres, ferit. Quan arriba la policia no falta cap objecte ni poden trobar al 

lladre. L’Isidore Beautrelet, enigmàtic estudiant de retòrica, es proposa descobrir el misteri. Tot 

sembla portar la signatura d’Arsène Lupin. 

 

 

 

 

Gentleman Cambrioleur  

Maurice Leblanc (1864, Ruan, França) 

Publicació: 1907 

ISBN: 9782253002826 

Tapa tova, 184 pàgines, Preu: 8,40€ 

 

Una nova edició del llibre que recull els nou primer relats del carismàtic 

lladre de guant blanc. Tan popular i emblemàtic com Sherlock Holmes o inclús més. Arsène Lupin 

és un personatge inoblidable, convertit ja en llegenda. Expert en dret i medicina, destre en arts 

marcials, a més de prestidigitador i autèntic seductor, Lupin és un heroi dels baixos fons a qui 

ningú el guanya en sagacitat. 

 

 

 



 
 

La Dernière des Stanfield 

Marc Levy (1961, Boulogne-Billancourt, França) 

Publicació: 2018 

ISBN: 9782266282086 

Tapa tova, 445 pàgines, Preu: 9,90€ 

 

L’Eleanor-Rigby és periodista de la revista National Geographic, i 

viu a Londres. Un matí, tornant d'un viatge, rep una carta anònima 

que li diu que la seva mare ha tingut un passat criminal. 

En George-Harrison és ebenista, i viu als municipis de l'Est al Quebec. També rep un missatge 

acusant la seva mare dels mateixos fets. L’Eleanor-Rigby i en George-Harrison no es coneixen. 

L'autor de les cartes es troba amb ells en un bar de pescadors al port de Baltimore. Quin és el 

vincle que els uneix? Quin crim van cometre les seves mares? Qui és el corb i quines són les 

seves intencions? 

Al cor d'un misteri que persegueix tres generacions, La Dernière des Stanfield ens porta de la 

França ocupada l'estiu de 1944, al Baltimore en la llibertat dels anys vuitanta, al Londres i al 

Mont-real avui. 

 

 

 

Vous Revoir 

Marc Levy (1961, Boulogne-Billancourt, França) 

Publicació: 2005 

ISBN: 9782266305587 

Tapa tova, 353 pàgines, Preu: 6,95€ 

 

Mai més estaré sol ja que existeixes en algun lloc. Si la vida els 

oferís una segona oportunitat, serien capaços d'assumir tots els 

riscos per aprofitar-la? Quatre anys després de la seva primera trobada, l'atzar torna a reunir 

l’Arthur i Lauren, els dos herois inoblidables de Et Si C’était Vrai... 

Marc Levy troba els personatges de la seva primera novel·la i ens porta a una nova aventura, 

plena d'humor i d’imprevistos. 

 



 
 

Elle s’appelait Sarah  

Tatiana de Rosnay (1961, Neuilly-sur-Seine, França) 

Publicació: 2006 

ISBN: 9782253157526 

Tapa tova, 416 pàgines, Preu: 10,95€ 

 

París, juliol de 1942: la Sarah, una nena de deu anys que porta l'estrella 

groga, és detinguda amb els seus pares per la policia francesa en plena nit. Presa del pànic, porta 

el seu germà petit a un lloc segur, prometent-li tornar i alliberar-lo al més aviat possible. París, 

maig de 2002: la Julia Jarmond, una periodista nord-americana casada amb un francès, cobrirà 

la commemoració de la batuda del Vél d'Hiv. Seixanta anys després, el seu camí es creuarà amb 

el de la Sarah, i la seva vida canviarà per sempre. 

Aquest llibre va guanyar el premi Chronos 2008, categoria Lycéens, de vint anys i més. 

 

 

 

 

Fief  

David Lopez (1985, Nemours, França) 

Publicació: 2017 

ISBN: 9782757871546 

Tapa tova, 237 pàgines, Preu: 9,70€ 

 

Premi Livre Inter 2018 

Fumar spliffs per escapar de l'avorriment, veure una dona que no vol 

compartir els dies ni les nits, boxejar com una ballarina per no agafar-ne una. Viure amagat és 

l'especialitat d'en Jonas. I trair el seu potencial, un afer familiar. Afortunadament hi ha la colla: 

Ixe amb el polze verd, Poto, poeta analfabet, Lahuiss, el nerd... Decidirà Jonas abandonar la seva 

fortalesa? 

 

 

 

 



 
 

Ça Commence Par Moi 

Julien Vidal (França) 

Publicació: 2018 

ISBN: 9782757879887 

Tapa tova, 315 pàgines, Preu: 10,00€ 

 

I si ja tinguéssim les solucions per canviar el món? 

“Sí, tots tenim un paper a jugar en la preservació del nostre planeta. 

Sí, podem donar sentit a la nostra vida i actuar perquè cada ésser humà visqui dignament. Vull 

demostrar que participar en la construcció d'un món millor és possible, fins i tot per a l'home 

que soc. Compartiré aquesta experiència amb tota transparència, explicant les alegries i les 

dificultats, les victòries i els fracassos. I si m'embarco en aquest procés és sobretot perquè vull 

ser feliç. Aquí anem, canviant el món, comença amb mi! ". 

 

 

 

13 à Table! 

Varis Autors 

Publicació: 2021 

ISBN: 9782266316484 

Tapa tova, 279 pàgines, Preu: 7,50€ 

 

Després de l'èxit de les edicions anteriors, molts autors han acceptat 

renovar l'operació. El tema de cada conte aquest any: records de vacances! Un projecte 

totalment voluntari que pretén, amb la venda de 250.000 exemplars del llibre, oferir (almenys) 

1 milió de menjars. Portada del Riad Sattouf. 

13 à Table! Us ofereix els seus millors records de vacances... 

 

 

 



 
 

Complètement Cramé! 

Gilles Legardinier (1965, París, França) 

Publicació: 2012 

ISBN: 9782266246194 

Tapa tova, 426 pàgines, Preu: 9,90€ 

 

Cansat de viure en un món on no troba el seu lloc, l’adinerat -i fa poc 

vidu- l’Andrew Black fa un gir radical a la seva vida i desapareix. El dia que li han d’atorgar el 

Premi a l’Excel·lència Industrial a la seva carrera empresarial, deixa el seu Londres natal i marxa 

a la campanya francesa a treballar... com a majordom! 

Quan arriba a Beauvillier s’adona de seguida que la mansió on ha anat a parar ha perdut l’ànima 

que un dia va tenir... entre els seus habitants hi ha la Nathalie, la patrona vídua; l’Odile, una 

cuinera rondinaire; la Manon, una jove que no sap el que vol; i en Philippe, el jardiner que es 

baralla amb tothom. La relació entre tots ells és caòtica i l’Andrew no té cap altra opció que 

intentar posar ordre en aquesta casa de bojos. 
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