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SHREVE, Anita. El Peso del agua
Jean, fotògrafa de professió, arriba amb
la seva família a Smuttynose, una illa al
nord-est dels Estats Units, escena d'un
crim que va succeir fa més d'un segle.
Però l'interès de Jean per les
circumstàncies que van envoltar el
brutal assassinat d'aquelles dues dones
va més enllà de la seva comesa.
Minetras, a bord del veler en el qual
naveguen, Jean i la seva família es
sumin en una crisi cada vegada més
tensa, com si, en una cruel burla del
passat, alguna cosa arrossegués els
sentiments al límit, tal com va ocórrer
cent anys enrere.
FLORS DEL MAR
Ara sembleu flors del mar,
veles que sortiu enfora
a l’hora que el sol se pon
i el mar té un color de rosa.
Joan Maragall

AMIS, Martin. La viuda embarazada

Charles Dickens

Pot ser que Keith Nearing estigui
passant l'estiu de la seva vida. Té vint
anys, i la seva nòvia Lily, després de
tres mesos de llibertat per experimentar
amb altres costums i altres cossos, ha
tornat perquè passin junts les vacances
en un castell a Itàlia. Perquè és l'any
1970, ja en plena revolució sexual. Al
castell, un grup de joves neden a favor i
en contra del canvi. Però en els estius hi
ha lluentors perillosos, i un ordre social
que mor no deixa un hereu sinó una
vídua embarassada, i entre la mort d'un
i el naixement de l'altre, molta aigua ha
de córrer...

Obres que podeu trobar al fons de la
biblioteca Montserrat Roig

RUIZ ZAFÓN, Carlos. El prisionero

del cielo
Barcelona, 1957. Daniel Sempere i el seu
amic Fermín, els herois de L'Ombra del
Vent, tornen de nou a l'aventura per
afrontar el major desafiament de les
seves vides. Just quan tot començava a
somriure'ls, un inquietant personatge
visita la llibreria de Sempere i amenaça
amb revelar un terrible secret que porta
enterrat dues dècades en la fosca
memòria de la ciutat. En conèixer la
veritat, Daniel comprendrà que el seu
destí li arrossega inexorablement a
enfrontar-se amb la major de les
ombres: la que està creixent al seu
interior.
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El Casalot. N Dic
David Copperfield. N Dic
Grandes esperanzas. N Dic
Grans esperances. N Dic
El Grillo del hogar: cuento de hadas
doméstico. JN Dic
Una Història de dues ciutats. N Dic
Per a llegir quan es fa fosc. JN Dic
La Señora Lirriper. N Dic
Tots els contes de Nadal. N Dic
Great expectations. NE Dic
Oliver Twist. NE Dic
A tale of two cities. NE Dic
David Copperfield. 441.2 Dic
Hard times. 441.2 Dic
Oliver Twist. 441.2 Dic
The Signalman = El Guardavía ; The
Trial for murder = Juicio por
asesinato. 441.2 Dic
A tale of two cities. 441.2 Dic
Cançó de Nadal (en català i castellà)
Exemplars: JN Dic, I*** Dic, I** Dic,
I792 Dic, LF Dic
Fernando
GALVÁN.
Conocer
a
Charles Dickens. 841.3(Dic) Gal
J.B. PRIESTLEY. Dickens. 92(Dic) Pri

També podeu trobar algunes de les
abundants versions cinematogràfiques
de les obres de l’escriptor anglès.
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DIVENDRES, 29 de MARÇ
A LES 19.30H.
TORRE DEL ROSER
(PLANTA BAIXA)

Horari:
de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de
dilluns a divendres de 16 a 20:30h
Horari d’estiu (juliol i agost):
de dilluns a divendres de 16 a 21h
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