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Jeffrey Archer
La senda de la gloria

Barcelona: Grijalbo, 2010

Jeffrey Archer aconsegueix
convertir la història del mític
escalador George Mallory en una 
narració trepidant amb un 
desenllaç digne de les millors
novel · les de suspens. 
En la seva exhaustiva recreació
ficcionada, Archer es remunta a la 
infància de l'alpinista, a 
Anglaterra de començaments del 
segle XX. 
La societat d’aquella època
impulsava assoliments geogràfics
i desafiaments extrems per la 
humanitat.



Antonio Manzanera
El informe Müller

Barcelona : Umbriel, 2013

Basada en fets reals i 
recolzada per una 
impressionant
documentació, El informe 
Müller és l'impactant debut 
en la ficció d'Antonio
Manzanera, una novel·la
d’espionatge situada a 
Alemanya en plena guerra 
freda.



Marie Vieux-Chavet
Amor, ira y locura

Barcelona: Acantilado, 2012

Amor, ira y locura és una trilogia 
constituïda per tres novel·les 
independents, encara que connectades 
per un nexe comú: la idea de la por com 
a forma de destrucció social. Va ser una 
de les primeres obres literàries que va 
denunciar la brutalitat del règim del 
terror imposat pel dictador François 
Duvalier en els anys seixanta del segle 
passat a Haití. Els personatges de Vieux-
Chauvet viuen amb por dels seus líders 
polítics i dels líders de la seva 
comunitat, i en últim terme dels seus 
veïns i amics. Les tres històries retraten 
la societat empobrida, ambientalment 
devastada, caòtica i violenta en què 
s'havia convertit el país del Carib a 
mitjan anys seixanta.



Joe Abercrombie
La mejor venganza

Madrid: Alianza, 2010

La guerra pot ser un infern, però per a Monza

Murcatto, la Serp de Talins, a sou del duc Orso, 
també és una forma excel·lent de fer diners. Les 
seves victòries l'han fet molt popular —potser 
massa per al gust d’Orso. Traïda i donada per 
morta, la recompensa de *Murcatto és un cos 
desfigurat i una set de venjança que no es 

detindrà davant res. 

Els seus aliats són el borratxo menys fiable 
d’Styria,  l’enverinador més traïdor d’Styria, un 
assassí en sèrie obsessionat amb els nombres i 
un bàrbar que vol redreçar la seva vida… Entre 
els seus enemics estan els més poderosos del 
país, i això abans que  l’Orso enviï a l'home més 
perillós per acabar amb ella… 

La millor venjança és una novel·la independent 
que té totes les característiques que van fer un 
èxit de la trilogia La primera Llei.



Arto Paasilinna
Delicioso suicidio en grupo
Barcelona: Anagrama, 2007

Amb aquest títol que podria
qualificar-se com a 
contradictori, l’autor finlandès
Arto Paasilinna tracta sobre el 
tabú del suïcidi de la forma més
grotesca i divertida. Una 
oportuna road movie carregada
d’ironia, humor negre i absurd, 
sense deixar de banda la 
compassió. 



Carlos Sisí
Los caminantes

Madrid: Dolmen, 2009

Per als qui vulguin posar unes 
gotes de terror a l’estiu, una 
novel.la que us enganxarà des 
de la primera pàgina.



Care Santos
L’aire que respires

Barcelona: Planeta, 2013

L'aire que respires és un cant 
d'amor als llibres, però també a la 
ciutat de Barcelona. Després de 
llegir aquesta gran història coral, 
la ciutat no tornarà a ser la 
mateixa. O serà –una altra 
vegada– la que va deixar de ser fa 
dos-cents anys.



Genís Sinca
Una família exemplar

Barcelona:  Destino, 2013

Reflexió en clau irònica sobre la crisi 
d'identitat, que descriu el calvari d'un 
pare quan, enlluernat pel casament de 
la filla i els beneficis que la unió 
comportarà per a la seva nissaga, 
comença a descobrir que la vertadera 
naturalesa de la família política 
enfonsarà els seus plans de grandesa. 
Premi Josep Pla 2013.



Paloma Sánchez-Garnica
Las tres heridas

Barcelona: Planeta, 2012

Un escriptor arrel del descobriment 
d’una foto antiga a El Rastro
comença a investigar el passat de les 
dues dones que hi apareixen i 
s’endinsa en una historia 
apassionant ambientada durant la 
Guerra Civil, que el porta a 
submergir-se en un abisme on ficció 
i realitat el confonen.



Matthew Dicks
Memorias de un amigo imaginario

Barcelona: Nube de tinta, 2012

Max solo tiene ocho años y no es 
como los demás niños. Vive para 
dentro. Max no tiene amigos, 
porque nadie lo entiende y todos, 
hasta los profesores y sus propios
padres quieren que sea de otra
maenra. Solo me tiene a mi, que 
soy su amigo. Ahora se que Max 
corre peligro y solo yo lo puedo
ayudar. El problema es que Max 
es el único que puede verme y 
oirme: Los padres de Max dicen
que soy un amigo imaginario, 
Aunque has de tener bien claro
que no soy un imaginario. 



Léa Cohen
La estratagema

Barcelona:  Libros del Asteroide, 2013

La caida del Telon de Acero 

cambiará muchas cosas en 
Bulgaria, sandran a la luz secretos
ocultos durante decadas y los 
exiliados podran regresar a su
pais y reencontarrse con aquellos
de quieres se vieron obligados a 
separares. Uno de esos
reencuentros lleva a Eva 
Marinova, una periodista de Sofia 
a viajar a Nueva York siguendo la 
pista de su pasado.  La 
estratagema es un apasionante
thriller que recorre medio siglo
de la historia de Europa Oriental.

.



Manel de la Rosa
Cada color d’un riu

Barcelona:  Periscopi, 2012

L’Àlex duu una vida convencional fins 
que la Minkara, amb qui va compartir 
una desgràcia fa molts anys, 
reapareix a la seva vida.  Una obra 
que parla de com les tragèdies 
personals modelen el nostre caràcter 
segons la manera com ens hi 
encarem.  Amb uns personatges molt 
propers, combina de manera 
magistral el to psicològic amb un 
ritme trepidant.  El seu autor és 
professor d’escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès i aquesta és la seva 
primera novel·la, que li ha suposat 
rebre el Premi Nou Talent Fnac 2012.



Julian Barnes
El sentido de un final

Barcelona: Anagrama, 2012 

La memòria té la capacitat de deformar 
els records perquè s'adeqüen a la 
imatge que hem anat creant de 
nosaltres mateixos i de la nostra vida. 
Qüestió de supervivència. Però en les 
acaballes de la vida de Tony Webster, 
una nova llum il·lumina determinats fets 
del seu passat, mostrant-li allò que 
s'havia mantingut tant temps entre 
ombres: la seva participació en el 
desenvolupament de certs 
esdeveniments; participació oblidada o 
recordada de manera distorsionada. Les 
coses no sempre són, gairebé mai són, 
tal com les recordem.


