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Títol: La Sangre 
Autors: Marjorie Liu i Sana Takeda 
Editorial: Norma, 2018 
Sinopsi: Una coalició de forces està decidida a matar el monstrum 
que habita a l'interior de Maika Mediolobo. Però la jove Maika té el 
seu propi objectiu: descobrir els secrets de la seva mare morta, 
Moriko. 
 
En aquest segon volum de Monstress visitarem la ciutat costanera de 
Tiria i navegarem pel mar fins a la misteriosa Illa dels Ossos. Un 
viatge que obligarà a Maika a reavaluar el seu passat, el seu present i 
el seu futur, i decidir si pot confiar en algú, fins i tot ella mateixa. 
 

 

Títol: La Auditora 
Autors: Jon Bilbao i Javier Peinado 
Editorial: Astiberri, 2019 
Sinopsi: A mitjan segle XXI la companyia multinacional Robot 
Systems aconsegueix fabricar robots indistingibles dels éssers 
humans. Aquest assoliment tecnològic produeix, però, decebedors 
resultats pràctics. Els robots causen problemes des del primer 
moment per la incertesa que generen entre les persones. Prolifera el 
rebuig i són sistemàticament eliminats, i alhora que sorgeixen 
plataformes socials pro drets dels robots, els militants els han adquirit 
a tot el món per "alliberar-los" i ocultar-los entre els humans. 
 
Mar, una treballadora de Robot Systems, arriba a un petit poble per 

investigar la possible presència d'un robot amagat. Durant les seves indagacions s'enfronta 
a la por dels veïns, als capricis de la família que regeix la localitat i a Automedonte, la 
temperamental intel·ligència artificial que ha de ajudar-la. 

 

Títol: Esos días que desaparecen 
Autor: Timothé Le Boucher 
Editorial: Dibbuks, 2019 
Sinopsi: Lubin Maréchal és un jove d'uns vint anys que gaudeix de la 
seva gran passió: ser acròbata. Però un dia descobreix que es 
desperta cada matí quan acaba de passar un dia complet, sense tenir 
records de res d'això. Llavors esbrina que durant les seves 
absències, una altra personalitat pren possessió del seu cos, un altre 
amb un caràcter molt diferent al seu. 
Una novel·la gràfica inesperada, que planteja incògnites sense 
demagògia sobre la nostra idiosincràsia com a éssers humans. Una 
faula emotiva i psicològica. Més de 50 000 exemplars venut a França, 
país d'origen d'aquest jove autor, influenciat per l'obra d'autors 

actuals com Bastien Vivés i Frederik Peeters. 
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Títol: Irmina 
Autor: Barbara Yelin 
Editorial: Astiberri, 2019 
Sinopsi: A mitjans dels anys 30 una jove alemanya, Irmina, arriba a 
Londres a la recerca de treball, llibertat i independència. Allà coneix a 
Howard Green, un dels primers estudiants negres a Oxford, al qual se 
sent unida en la seva recerca d'una vida emancipada. La relació 
acaba abruptament quan Irmina es veu obligada a tornar a 
l'Alemanya hitleriana. A mesura que s'acosta la guerra, Irmina 
descobreix que el seu desig d'ascens social només és possible traint 
els seus ideals. 

.
 

Títol: Mi vida en barco 
Autor: Tadao Tsuge 
Editorial: Gallo Nero, 2019 
Sinopsi: Tadao Tsuge ens explica la història d'Tsuda, un escriptor en 
crisi de mitjana edat que compra un petit vaixell per anar a pescar al 
riu i buscar així inspiració per a la seva gran obra. El que havia de ser 
només un passatemps es transforma en la seva màxima obsessió, 
els dies de pesca passats al vaixell es converteixen en la seva raó de 
vida, en moments per reflexionar sobre l'autenticitat de l'existència i 
reprendre el contacte amb la natura. 
 
Tsuda navega pel riu Tone esperant que la carpa perfecta mossegui 

la seva ham. Es pren així un respir de la seva feina a la botiga de texans, on se sent com 
peix fora de l'aigua, i torna als temps passats i també a si mateix.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


