
EL PADRINO
Mario Puzo
Ediciones B. 20 € 

Aquesta novel·la i la trilogia cine-
matogràfica que va inspirar mar-
quen un punt i a part en la creació 
de l’imaginari col·lectiu sobre la 
Màfia. 40 anys després de ser pu-
blicada, el 1969, aquesta edició 
de luxe recupera l’obra en què 
Mario Puzo va mostrar la societat 
teixida pel capo Vito Corleone.

L’ ANY DEL SENYOR
Eloi Vila
Alisis. 16,85 € 

El  col·laborador d’Albert Om en 
el programa televisiu El Club emu-
la el seu col·lega Martí Gironell 
amb una novel·la d’aventures me-
dievals. Un picapedrer de Ripoll  
ha de complir una perillosa mis-
sió en l’aleshores capital del cali-
fat de Còrdova. 

BARCINO
Maria Carme Roca
Columna. 18 € 

Experta en intrigues històriques 
pròximes, Roca no s’ha mogut 
de la seva ciutat per recrear com 
es vivia a la Barcelona romana. 
L’heroi de la colònia, militar i po-
lític brillant, viu obsessionat per 
un episodi de la seva infància en 
què va estar implicat un esclau al 
seu servei.

LA JOYA DE MEDINA
Sherry Jones
Ediciones B. 21 € 

Precedida d’amenaces, incidents i 
protestes en diversos països va arri-
bar a Espanya aquesta novel·la que 
recorre la vida d’Aisha, la dona pre-
ferida de Mahoma. Una nena quan 
la van casar amb ell i una dona que 
el va estimar i es va convertir en res-
pectada defensora de les ensenyan-
ces del profeta de l’islam.

DUMA KEY
Stephen King
Plaza & Janés  24,90 € 

Una novel·la en què King segueix 
preocupant-se per les formalitats 
de l’escriptura i deixant de ban-
da les tradicionals convencions 
del terror. Un home que ha patit 
un accident experimentarà estra-
nyes sensacions en la seva retira-
da casa de la platja. 

EL HOMBRE DE LA PLATA
León  Arsenal
Edhasa. 20 € 

De la cultura de Tartessos que va 
florir al sud de la península Ibèri-
ca al segle VI abans de Crist no 
hi ha cròniques de l’època, però 
sí alguns mites. L’autor els ha 
utilitzat per recrear una trama 
d’aventures que segueix un evo-
cador recorregut pel Mediterrani 
occidental. 
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‘BEST-SELLER’ / HISTÒRICA

EL MAPA DEL TIEMPO
Félix J. Palma
Algaida.  22 € 

Reunir en aquesta brillant gran novel·la 
sobre viatges en el temps al Londres del 
1896 Jack l’Esbudellador, H. G. Wells, 
Bram Stoker, Jules Verne, Henry James, Dorian Gray i 
l’Home Elefant li va valer a Félix J. Palma l’últim premi 
Ateneo de Sevilla, el suport de la crítica i la venda dels 
drets a diversos països, entre els quals hi ha els EUA. 
Una intel·ligent trama amb aventura, història, litera-
tura, ciència i amors sense data de caducitat.

LA SOCIETAT LITERÀRIA I DE PAS-
TÍS DE PELA DE PATATA DE GUERN-
SEY / LA SOCIEDAD  LITERARIA Y 
EL PASTEL DE PIEL DE...
Mary Ann Shaffer / Annie Barrows
Amsterdam / RBA. 15,50 / 16 € 

Els habitants d’una illa del Canal ocupada pels nazis 
funden un club de lectura i narren després de  la guerra 
les seves penúries a una escriptora britànica, en una his-
tòria carregada de sentiments i amor pels llibres. Una 
recomanació segura i digníssima per enganxar el lector 
indecís. Un regal per anar sobre segur.

THE HOST (L’HOSTE) 
THE HOST (LA HUÉSPED)
Stephenie Meyer 
Suma de Letras.  24,50 €   

Una alienígena s’enamora de la pare-
lla de la humana de la qual ha ocupat 
el cos. Després de seduir milions d’adolescents amb la 
seva saga vampírica Crepuscle, Meyer intenta mossegar 
també el lector adult amb The host, una història de més 
de 700 pàgines en què manté sense grans canvis la ma-
teixa estratègia romàntica. .

UNA MAÑANA DE MARZO
Joaquín M. Barrero
Ediciones B. 20 € 

El veterà Barrero s’ha convertit en un 
dels autors locals de novel·la d’intriga 
més ben rebuts. En aquesta ocasió el de-
tectiu Corazón Rodríguez, que ja va protagonitzar les 
anteriors entregues de l’autor, torna a endinsar-se en la 
història espanyola per resoldre un enigma relacionat 
amb els nens enviats a la Unió Soviètica el 1937 per alli-
berar-los de les inclemències de la guerra civil. 

L’HOME MÉS BUSCAT / EL HOM-
BRE MáS BUSCADO
John Le Carré
Edicions 62 / Plaza & Janés 22,90 € 

Les novel·les de Le Carré han sabut adap-
tar-se perfectament a les mutacions de 
la globalització. El protagonista és un jove txetxè i mu-
sulmà que ha entrat a Alemanya sense papers i per 
això es convertirà en l’objectiu de les forces de segure-
tat, mogudes pels prejudicis instal·lats a Occident des-
prés de l’11-S. L’autor anglès torna a esmolar les seves 
intencions més crítiques.

EL PINTOR D’OMBRES 
EL PINTOR DE SOMBRAS
Esteban Martín
Rosa dels Vents  / Plaza & Janés. 19,90 € 

Ningú dubta que a primera vista una 
novel·la d’intriga ambientada a la Barce-
lona modernista de finals del segle XIX i que enfronti Pi-
casso i Jack l’Esbudellador té força. El coautor de La clau 
Gaudí inclou a més un extravagant detectiu anglès que 
busca l’assassí de cinc prostitutes al carrer d’Avinyó. 
Una trama que revelarà el secret d’una de les pintures 
més famoses de la història.


