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Títol: Fúria (Sèrie Crave 2) 

Autora: Tracy Wolff 

Editorial: Columna 2021 

Signatura: JN Wol 

Sinopsi:  He tornat a l’Acadèmia Katmere, però em sento estranya, 

em turmenten coses que no recordo haver viscut, i continuo lluitant 

per comprendre qui o què soc realment. Quan començo a sentir-me 

segura, en Hudson reapareix amb les seves idees de venjança, 

insisteix que hi ha secrets que no conec, secrets que poden obrir una 

bretxa per sempre entre en Jaxon i jo. Però hi ha enemics molt pitjors 

que ens estan esperant... 

 

 

Títol: El Despertar 

Autora: Natasha Preston 

Editorial: Fanbooks 2021 

Signatura: JN Pre 

Sinopsi: I si el teu destí fos ser assassinada? La Scarlett Garner no 

recorda res d’abans dels quatre anys, però un accident de cotxe ho 

canvia tot. Comença a recordar fragments d’un passat que 

l’espanta. Un passat que els seus pares li van amagar... i un secret 

que podria fer que la matin. 

Un emocionant thriller ple de cerimònies, sacrificis i sang... 
 

 

 

Títol: El Cofre de Nadie 

Autora: Chiki Fabregat 

Editorial: SM 2021 

Signatura: JN Fab 

Sinopsi:  Una novel·la contundent amb un estil senzill i una història 

apassionant d’intriga i de recerca de la pròpia identitat, tot tocant 

diversos temes d’actualitat: relacions amoroses, les relacions 

tòxiques, la influència de les xarxes socials, les noves famílies... 
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Títol: Ombra i os 

Autora: Leigh Bardugo 

Editorial: Fanbooks 2021 

Signatura: JN Bar 

Sinopsi:  Qui podrà salvar la humanitat del Mal? En un món dividit en 
dos per una barrera d’obscuritat eterna on estranyes criatures 
s’alimenten de carn humana, una jove soldat descobreix que té un 
poder que pot unificar el seu país. Enmig de la guerra, l’Alina és 
conduïda a la cort reial per ser entrenada com a membre dels Grisha, 
un grup de mags d’elit capitanejat per un individu misteriós que es fa 
dir L’Obscur. 
 

 

 


