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Sherlock: l´home que mai va viure, l´home que mai morirà / Arthur Conan Doyle.
Andana, 2018.

Una pipa, una lupa i una gorra amb orelleres. No cal res més. Davant dels nostres
ulls ja està dibuixada la flamant i misteriosa silueta de Sherlock Holmes, el detectiu
privat més cèlebre de la història i un dels personatges literaris més fascinants de
les lletres universals. Quin misteri s’oculta darrere d’una infantil pintada de ninots
ballant? Què fa el carboncle blau robat a la comtessa de Morcar en el pap d’una
oca  nadalenca?  Com s’ha  comés  l’assassinat  de  la  senyoreta  Julia  Stoner  si
l’habitació on dormia resultava inaccessible? Per què la conducta del professor
Presbury ha patit un canvi tan brusc que, fins i tot, el seu estimat gos li tem? La
màquina d’enraonar de Holmes es posa en funcionament i l’emoció del lector es
dispara.  Watson  ha  rebut  un  telegrama:“Vinga  ara  mateix  si  li  va  bé.  Si  li  va
malament, vinga igualment”. Com no? Tots ens llancem a l’aventura amb Sherlock
Holmes. Aquest recull presenta quatre dels millors relats signats per Arthur Conan
Doyle i protagonitzats per l’investigador de Baker Street i el seu fidel Watson.

Disidentes / Rosa Huertas. Bambú, 2021.

"Me llamo Ada y vivo en un mundo perfecto."
Ada tiene una vida bien organizada en el sector 7. Allí  todo es aseptico, no hay
guerras ni enfermedades, y el arte y la historia se consideran innecesarios, todo es
perfecto? Hasta que un día el mundo de Ada se rompe y se ve obligada a huir a la
ciudad contaminada, a una Madrid en ruinas donde descubrirá una realidad que la
hará dudar de sus convicciones más profundas.

El rincón de Penélope / Pasqual Alapont. Algar, 2021.

Tras la muerte accidental del tío Anacleto, la vida de la familia de Zinc Peris cambia radicalmente.
Sus  padres  deciden  trasladarse  a  un  pequeño  pueblo  de  costa  para  abrir  un  restaurante  y
empezar de cero. A Zinc la idea no le convence, pero la ve como una oportunidad para mejorar su
suerte en el amor. Será Çlex, el misterioso cocinero de El Rincón de Penelope, quien se convertirá
en un insospechado compañero. Çlex no solo es capaz de improvisar la mejor cocina
con  lo  que  hay  en  la  nevera,  sino  que  además  es  una  persona  veterana  y
experimentada. Gracias a el, conocerá algunas verdades esenciales sobre la vida y el
amor, pero tambien sobre la traición y el desengaño.



Something / J.N. Santaeulàlia. Bromera, 2022.

En Pol viu a la Banyoles de 1970, l’any que els Beatles es van separar.  Li agrada interpretar
cançons del grup, com ara «Something», de George Harrison. «Alguna cosa en la manera com es
mou» li crida l’atenció de seguida que veu Júlia, una noia que passarà l’estiu a Banyoles i a la qual
tindrà l’oportunitat de fer classes de guitarra. Tot i que en Pol se n’enamorarà, li costarà revelar els
seus sentiments, mentre el seu amic Roger gosarà anar una mica més lluny. Tot ho observarà, des
d’una posició privilegiada, el singular narrador de la novel·la: Zero, el gat d’en Pol.
 Something és un homenatge a la música d’una generació, però també una invitació a adonar-nos
que les experiències de la joventut no canvien tant amb el pas del temps. Qui no s’ha enamorat
mentre mirava d’embastar uns acords a la guitarra? I ara el Zero giraria una mica el cap, arrufaria
el nas i mouria els bigotis com dient: «Que en són de complicats, els humans!».
Anys 70, joventut, amor, les classes de guitarra, els Beatles... una història amb la qual qualsevol
jove hui en dia es podria sentir identificat.


