
Títol: La Desaparición de Stephanie Mailer 

Autor/es: Dicker, Joël 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: N Dic 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: Arderás en la tormenta 

Autors/es: Verdon, John 

Editorial: Roca, 2018 

Signatura: N Ver 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Sinopsis: La tensió ha anat en augment a White River. 
L'imminent primer aniversari de la mort d'un motorista 
negre pel tret d'un policia local inquieta a una població 
econòmicament deprimida i racialment polaritzada. Enmig 
de tota aquesta agitació, un franctirador mata a un agent de 
policia i la situació es descontrola. El fiscal de districte del 
comtat acudeix a DaveGurney, detectiu d'homicidis retirat 
del Departament de Policia de Nova York, amb una estranya 

proposta: vol que Gurney dugui a terme una recerca 

independent de l'homicidi i que li informi 
directament a ell. 
 

Sinopsis: La nit del 30 de juliol de 1994 l'afable població 
de Orphea, en els Hamptons, assisteix a la gran obertura del 
festival de teatre. Però l'alcalde es retarda... Mentrestant, 
Samuel Paladin recorre els carrers buits buscant a la seva 
dona, fins a trobar el seu cadàver davant la casa de l'alcalde. 
Dins, tota la família ha estat assassinada. 
 



Títol: El bosque sabe tu nombre 

Autors/es: Leceaga, Alaitz 

Editorial: Ediciones B, 2018 

Signatura: N Lec 

Sinopsis: Un secret ocult al més profund del bosc. Dues 
germanes enfrontades. Un llinatge de dones amb un do 
extraordinari. Una novel·la d’amors, gelosies i venjances, 
que embolcalla al lector amb la força de les grans sagues 
familiars de la literatura. 

 

Primera novel·la d’aquesta escriptora bilbaïna i fenomen 
editorial abans inclús de la seva publicació. 
 

                                

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: La noia de l'aniversari 

Autors/es: Murakami, Haruki. Menschik, Kat 

Editorial: Empúries, 2018 

Signatura: N Mur 

Sinopsis: El dia del seu vintè aniversari, una noia coneix un 
vellet misteriós. Podrà demanar-li un desig, però se l’haurà 
de pensar bé perquè podria fer-se realitat... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 



Sinopsis: Samuel Anderson és un escriptor bloquejat, 
professor fastiguejat en una universitat de segona categoria, 
addicte als videojocs en internet i marcat per la seva història 
familiar. La seva mare, Faye, es va anar de casa quan ell 
tenia onze anys però, després de més de dues dècades, 
reapareix de la forma més insospitada. Ha comès un delicte 
absurd amb presumptes motivacions polítiques que acapara 
els programes de notícies, inflama les xarxes i encén les 

passions d'uns Estats Units dividits davant el cas. Els mitjans 

presenten a Faye com una hippie radical amb un passat 
sòrdid; no obstant això, fins a on sap Samuel, la seva mare 

era una noia normal que es va casar amb el seu nuvi de 

l'institut. Quina versió és la veritable? A mesura que indaga 

en la història familiar -i, per tant, del seu país-, el focus es 

trasllada des del Mitjà Oest ruralen els anys seixanta fins a la 

Nova York del moviment Ocupem Wall Street, torna als 
disturbis de Chicago en 1968 i, finalment, es desplaça a la 

Noruega de la Segona Guerra Mundial. 
 

Títol: El Nix 

Autors/es: Hill, Nathan 

Editorial: Salamandra, 2018 

Signatura: N Hil 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: Medio sol amarillo 

Autors/es: Adichie, Chimamanda Ngozi 

Editorial: Literatura Random House, 2017 

Signatura: N Adi 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Sinopsis: Recreació d'un període de la història 
contemporània d'Àfrica: la lluita de Biafra per aconseguir 
una república independent de Nigèria, a través de la vida 
de tres personatges atrapats en les turbulències de la 
dècada: el jove Ugwu, treballador de la casa d'un professor 
universitari d'idees revolucionàries; Olanna, la bella dona 
del professor, que per amor ha abandonat la seva 
privilegiada vida a Lagos per residir en una polsosa ciutat, i 

Richard, un jove i tímid anglès que està enamorat de la 

germana de Olanna, una dona misteriosa que renuncia a 
comprometre's amb ningú. A mesura que les tropes 

nigerianes avancen, els protagonistes d'aquesta història han 

de defensar les seves creences i reafirmar les seves lleialtats. 
 



Títol: Al final de la tarde 

Autors/es: Adichie, Chimamanda Ngozi 

Editorial: Literatura Random House, 2017 

Signatura: N Adi 

Sinopsis: Els envellits germans McPheron estan aprenent a 
viure sense Victoria Roubideaux, la mare soltera a la qual 
van acollir i que ara ha deixat el ranxo per començar els seus 
estudis universitaris. Un jove solitari cuida estoicament del 
seu avi, i una parella de minusvàlids intenta protegir als seus 
fills d'un parent violent. 

Consulta’l al catàleg Aladí 

Títol: Lejos del corazón 

Autors/es: Silva, Lorenzo 

Editorial: Destino, 2018 

Signatura: N Sil 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Sinopsis: Un jove de vint-i-cinc anys, amb antecedents 

per delictes informàtics, desapareix a la zona del 

Camp de Gibraltar. Hi ha testimonis que asseguren 

haver vist com un grup d'homes ho abordaven en ple 

carrer i ho ficaven per força en un cotxe. Poc després 

de la seva desaparició, es reclama per ell un engruixat 

rescat en efectiu, que els seus 
abonen sense queixar-se. Des de llavors, no es torna a 

saber d'ell, la qual cosa fa pensar que han acabat amb 

la seva vida. 
Tres dies després de la desaparició, el sotstinent 

Bevilacqua i la sergent Chamorro reben l'encàrrec de 

tractar d'esclarir l'ocorregut. 
 



Títol: La Señora Osmond 

Autors/es: Banville, John 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: N Ban 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: Infiltrada 

Autors/es: John, David 

Editorial: Salamandra, 2018 

Signatura: N Joh 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Sinopsis: Fugint de Roma i d'un matrimoni demolidor, 
Isabel Osmond viatja a Londres, on es reposa de la traïció 
del seu marit. Què fer ara, quin camí hauria de seguir i quin 
és la sortida del complex laberint emocional en el qual porta 
tant temps atrapada? Sota l'estímul del dolor i la certesa 
d'haver estat seriosament agraviada, decideix reprendre la 
cerca de llibertat i independència que va animar la seva 
joventut. Però ha de tornar a Itàlia, enfrontar-se a 
Gilbert Osmond i desfer-se del seu poderós jou 
 

Sinopsis: Han passat gairebé dues dècades des que Soo- 
min va desaparèixer en una platja de Corea del Sud. 
L'informe oficial afirma que va morir ofegada al costat del 
seu nuvi, però Jenna, la seva germana bessona, sempre s'ha 
negat a admetre aquesta versió dels fets. En tots aquests 
anys, l'erràtic i impenetrable règim de Kim Jong-il ha 
intensificat la seva política d'intimidació al veí del sud, i per 
extensió a tot Occident, mentre es confirmen els indicis que el 

seu programa nuclear avança a un ritme perillosament ràpid. A 

causa dels seus coneixements de geopolítica, al seu domini de 

l'idioma i als trets físics heretats de la seva mare coreana, Jenna 

és escollida per unir-se als grups d'experts en assumptes 

nord-coreans reclutats pel govern nord-americà amb el propòsit 

de fer front a l'amenaça. 
 



Títol: Rut sense hac 

Autors/es: Villanueva i Perarnau, Muriel 

Editorial: Columna, 2018 

Signatura: JN Vil 

Consulta’! 

Títol: Com una tempesta que arriba sense avisar 

Autors/es: Marín, Glòria 

Editorial: Animallibres, 2018 

Signatura: JN Mar 

Sinopsis: Després de deu anys d’absència, la 
Michelle, la tieta de la Valentina, torna al poble. 
Però el que és una gran notícia per a la noia, no ho 
sembla tant per al pare i l’avi. Aviat, la Valentina 
comença a adonar-se que no coneix la seva família 
com pensava i que les cases s’assemblen a les 
persones: quan obres de bat a bat els finestrons i 
sacseges les parets, queden al descobert els secrets 
que s’hi amaguen. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Sinopsis: La Rut, una noia de setze anys d’una ciutat 
mitjana, comença els seus estudis artístics en un nou 
institut força allunyat del seu barri. L’envolten un nou 
grup d’amigues, un amor que truca a la porta i un 
profund secret que arrossega des dels quatre anys i que 
mai no ha mostrat fora de les parets de casa seva: una 
llarga cicatriu i una cintura massa estreta li recorden 
cada dia, des del mirall, que li falta una part de si 
mateixa, un bon tros de Rut que un càncer es va 
emportar fa temps. La vergonya a mostrar el seu cos i la 

por al retorn de la malaltia l’assetgen, però la Rut aprendrà 

a mirar-los tots dos als ulls i plantar-los cara. 
 



 

Títol: El Último sueño de lord Scriven 

Autors/es: Senabre, Éric 

Editorial: Anaya, 2018 

Signatura: JN Sen 

Sinopsis: Banerjee és el detectiu més peculiar 
que existeix. Se submergeix en somni per 
descobrir els misteris, però el seu mètode té una 
contraprestació: mai pot excedir els vint-i-sis 
minuts. La visita d’un majordom arrossegarà 
a Banerjee i al seu ajudant Christopher pels 
carrers de Londres i els mons onírics. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Amb el suport del departament de Cultura 

 

     


