NOVETATS DE NOVEL·LA
El llibre dels miralls / E.O. Chirovici
Edicions 62, 2017-Novel·la policíaca
Princeton, 1987. El reconegut professor de psicologia Joseph Wieder és assassinat brutalment.
Nova York, vint-i-cinc anys més tard. L’agent
literari Peter Katz rep un manuscrit. O es tracta
d'una confessió?
Amb El llibre dels miralls descobriràs una arma
ben perillosa: la ment humana, amb la seva
enorme capacitat de maquillar i, fins i tot, falsificar records.

El silencio de la Ciudad blanca / Eva G. Saenz de Urturi
Planeta 2016 - Novel·la policíaca
Fa vint anys, uns tràgics crims rituals van provocar el pànic a la ciutat de Vitòria, fins que un
famós arqueòleg va ser acusat i condemnat a
presó. Quan està a punt de sortir, els crims
tornen a reprendre amb el mateix modus operandi: les víctimes apareixen exposades en
nombre parell amb unes flors conegudes com
eguzkilores en llocs històrics de la ciutat. Unai
López d'Ayala, un jove expert en perfils criminals, és l'encarregat de donar caça a l'assassí.

Los ritos del agua / Eva G. Saenz de Urturi
Planeta, 2017- Novel·la policíaca
Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken,
aparece asesinada. La mujer estaba embarazada
y fue ejecutada según un ritual de hace 2600
años: quemada, colgada y sumergida en un
caldero de la Edad del Bronce. 1992. Unai y sus
tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción de un poblado cántabro. Allí conocen a una
enigmática dibujante de cómics, a la que los
cuatro
consideran
su
primer
amor.

La noia d’abans / Joseph Delaney
Rosa dels vents, 2017—Novel·la policíaca
És una casa espectacular. Elegant, minimalista.
Respira bon gust i serenitat. Justament el lloc
que la Jane buscava per començar de zero i ser
feliç. Poc després d'instal·lar-s'hi, la Jane descobreix que alguna cosa va passar a la inquilina
anterior, l'Emma. I comença a preguntar-se si
no estarà repetint les mateixes eleccions, els
mateixos errors i les mateixes sospites que la
noia d'abans.
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Legado mortal / Mary Higgins Clark
Plaza & Janes, 2017-Novel·la policíaca
La reportera de televisión Delaney Wright está
a punto de saltar a la fama por dar la noticia en
el informativo de las seis del juicio por asesinato del que todo el mundo habla. La acusada
es Betsy Grant, la viuda de un rico doctor que
enfermó de alzhéimer ocho años atrás. A pesar
de que su famoso abogado, ahora en horas
bajas, la insta a aceptar la negociación de la
pena, Betsy quiere ir a juicio para demostrar su
inocencia.

Quan arriba la penombra / Jaume Cabré
Editorial Proa, 2017 - Novel·la
Un nen poruc que es rebel·la contra la tirania
d'un mestre, un assassí que es confessa davant
la pròxima víctima, un lladre xuclat pel quadre
que acaba de robar, un escriptor que amenaça
l'editor de suïcidar-se, un ancià que passeja
pels escenaris on va fer la guerra... Són històries colpidores, que es trenen o es visiten les
unes a les altres, sempre amb dinamisme,
energia, tocs d’humor i incursions en la fantasia.

Tierra de campos / David Trueba
Anagrama, 2017- Novel·la
Con el objetivo de enterrar a su padre en el
pueblo donde nació, Daniel emprende un viaje
en un vehículo muy particular, un coche fúnebre, conducido por un chófer ecuatoriano,
pintoresco y charlatán, de la mejor estirpe
cómica. ¿Quién es de verdad Dani Mosca? Quizá, como sostiene él mismo, es sólo un tipo que
hace canciones, sobre todo canciones de amor.

Setè àngel / David Cirici
Proa, 2017 - Novel·la
L’Ernest, un publicitari d’èxit i entusiasta dels
plaers de la vida, navega amb el seu veler entre
les illes de Patmos i d’Icària en companyia del
seu fill de set anys Marc, de la seva parella
Sophie i del petit Max, fill de la Sophie. Fa mala
mar. Quan comença a pondre’s el sol, el veler
topa amb les restes d’un naufragi i en Marc cau
a l’aigua. Així comença la història. El lector seguirà la recerca desesperada del pare, el sentiment de culpa i la crisi que el duu a les portes
de la bogeria.
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Herba negra / Salvador Macip; Ricard Ruiz Garzón
Fanbooks, 2016 - Novel·la juvenil de ciència ficció
Des de fa un temps, botigues, bars i restaurants s'estan omplint de productes derivats de
l'artemisa absinthium, popularment coneguda
com a fada, una varietat de la planta que s'ha
posat de moda i es troba per tot arreu. Després de conèixer per atzar al Salva, un jove que
sembla haver perdut el seny, l'Eli i l'Eva comencen a sospitar que darrera l'empresa que comercialitza en exclusiva la fada s'amaga una
organització secreta amb finalitats fosques.

Dos chicos besándose / David Levithan
Nocturna, 2016 - Novel·la juvenil
Harry y Craig tienen 17 años y están a punto de
embarcarse en el beso más largo de la historia.
No solo quieren romper el récord mundial, sino
que también buscan generar conciencia en la
sociedad, mostrarle que no hay nada malo en
que dos chicos se besen. Mientras los rodean
las cámaras y una multitud, que los apoya tanto como los repudia, Harry y Craig logran llegar
a las vidas de otros jóvenes que se encuentran
lidiando con su sexualidad.
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