ADULTS
Los Templarios: auge y caída de los guerreros de Dios – Dan Jones
[271 Jon] Jerusalem, 1119. Després de la violència de la Primera Creuada, un
petit grup de cavallers busca la redempció i decideix fundar un nou orde. Són els
primers templers, un orde de guerrers d'elit que dedicaren les seves vides a
protegir als peregrins cristians en els seus viatges a Terra Santa.

100 secrets dels oceans – Esther Garcés, Daniel Closa [551.4 Gar]
Les 100 curiositats que trobem en aquest llibre ens ajuden a descobrir, entendre
i valorar els oceans. Uns oceans que, no ho oblidem, constitueixen la major part
del nostre planeta, i també la més desconeguda, i dels quals la nostra vida depèn
molt més estretament del que pot semblar.

Indestructibles – Xavier Aldekoa [910.4(6) Ald]
Xavier Aldekoa, gran expert en Àfrica, exposa les experiències de diversos nens i
nenes fills del continent més pobre, Àfrica. La guerra, l’extremisme, l’abús, la
pobresa o els efectes del canvi climàtic són alguns dels problemes que afecten
milions de nens africans.

Los Inocentes olvidados – Pere Coll [CL N Col]
Silvestre Selma, el 15 de juny de 1897, puja al patíbul instal·lat a la Presó Vella
de Barcelona. Nicomedes Méndez, el Botxí de l’Audiència, l’espera per estrènyer
el cargol del garrot vil. Serà executat públicament, sent així el darrer reu ajusticiat
pel sistema del garrot en un espai públic a Barcelona.

Edoll: intel·ligència artificial – Jordi Folck [JN Fol]
L'Àlex rep una joguina electrònica anomenada EDOLL, capaç d'accedir, per wifi, a
totes les bases de dades, i d'emmagatzemar grans quantitats d'informació. Quan
l'Àlex s'enfronti a aquest giny, la resposta de l'EDOLL no es farà esperar mostrant
el seu vertader rostre en un combat, a tot o res, de l'enginy humà contra la
intel·ligència artificial.

Traición – Walter Mosley [N Mos]
13 anys enrere en Joe King Oliver era un honest agent de policia de Nova York,
però poderosos enemics dins el Cos li van parar una trampa i acabà a la presó.
En sortir-ne, abandonat per la dona, passà a exercir de detectiu privat, amb
l'ajuda de la seva filla adolescent i no dubta en recórrer a mètodes poc ortodoxes.

INFANTIL
La veritat sobre els dinosaures – Guido Van Genechten [I* Gen]
Aquest llibre parla de dinosaures. Un recorregut informatiu pel meravellós món dels
dinosaures: velociraptors, iguanodonts, diplodocus, tiranosaures, estegosaures,
triceraptops... l’asteriode, el terratrèmol, l’erupció volcànica, el final....i una gallina.
Una gallina? Què hi fa una gallina a la coberta?

El truco más asombroso del mundo – Beatriz Martín Vidal [I**Mar]
Una nena practica un truc de màgia davant del lector. El truc no és nou: moltes vegades
hem vist a un mag treure un conill d’un barret de copa. El que resulta sorprenent és
l’explicació de com ho ha fet perquè aleshores la fantasia trenca totes les regles de la
realitat a la qual tots estem avesats.

El país de los relojes – Ana Alonso [ILF Alo]
L’Emma no té moltes amigues però li és igual. Prefereix refugiar-se a la biblioteca i
llegir llibres. Tot canvia el dia que apareix Marcos i l’arrossega al País dels Rellotges,
un lloc on qualsevol cosa és possible. A vegades per a veure-hi bé només cal
aprendre a mirar millor. Text adaptat al sistema de lectura fàcil.

La culpa va ser del gat – Patricia Herreruela [IC Her]
La Nina i en Max són dos germans que tenen una relació complicada. Tenen edats diferents
i diferents maneres de veure el món i afrontar els problemes. Però l’adopció per part de la
família d’una gateta canviarà la seva relació per sempre.

Aigua – Isabel Thomas [I556 Tho]
L'aigua cobreix la major part del nostre planeta. És essencial per a tots els éssers
vius. Explora com l’aigua dóna forma al nostre món i com l’usem en la nostra vida
diari; investiga els diferents estats de l’aigua; i crea un petit estany al teu jardí..

Educar sin perder los nervios – Tania García [173 Gar]
Saps connectar amb els teus fills o creus que perds els nervis sovint i no saps controlar les
teves emocions? Educar amb calma i coherència fins i tot en l’adversitat, amb respecte
envers un mateix i cap als altres, tenir una bona autoestima, educar en el respecte i en
l’entesa real de les necessitats emocionals i de desenvolupament dels infants.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
La forma del agua – Guillermo del Toro [DVD For]
La solitària Elisa és una dona de la neteja que treballa en un laboratori dins d'unes
instal·lacions d'alta seguretat del govern. Atrapada en una vida plena de silenci i
aïllament, la seva vida canvia per complet en descobrir un ésser enigmàtic: un
home-peix únic, que viu tancat i és víctima de diversos experiments.

Geometría del rayo – Manolo García [CD 2. GAR]
Gravat entre Nova York i Girona, el disc reuneix 16 cançons amb la signatura de
Manolo García –inclosa una doble versió d'Oceà blau–. És un àlbum dedicat a tots
aquells que no poden viure sense art en qualsevol de les seves manifestacions, i
que no en tenen prou amb la cultura de l'entreteniment fàcil del nostre temps.

The Florida Project – Sean Baker [DVD Flo]
La Moonee té 6 anys i somia amb anar a Disneylandia, però el més a prop que ha
estat és a un motel dels afores d'Orlando on viu amb la seva mare, la qual ha
perdut la feina. Mentrestant una altra nena de la mateixa edat que la Moonee,
s'acaba de mudar al motel del costat. Promet ser un estiu inoblidable.

¡Vamos a morir todos!: ¡otra vez! – Pedro Delgado Cavilla [778.5 Del]
Un nou lliurament d'aquesta divertida i documentada sèrie, que ens acosta a allò
extraordinari i sorprenent del cinema. Monstres i fenòmens paranormals, amanits
amb algun toc a l'Hannibal Lecter. Però sense oblidar el detall científic, l'argument
que desmunta el mite i aporta aquesta nota de rigor.

CÒMIC
Cuéntalo – Laurie Halse Anderson, Emily Carroll [C And]
Des que comença el primer any a l'institut, la Melinda sap que forma part d'una
gran mentida. Alguna cosa va succeir una nit de l'estiu anterior que l'ha convertit
en una marginada i es veu incapaç de verbalitzar què va passar. Ara no té amics,
ningú vol parlar amb ella i molt menys escoltar-la. Quin sentit tindria parlar?

Una Mujer de la era Shôwa – Kazuo Kamimura [Japonès – C Kam]
Kamimura relata la història de Shôko Takano, filla d'una geisha i d'un opositor
polític. Òrfena des de petita i marcada per la repressió i els bombardejos que van
assolar Tòquio durant la 2a Guerra Mundial, Shôko haurà d'aprendre a sobreviure
pels seus propis mitjans al Japó de la postguerra.

Vinòmics: relats gràfics amb gust de bon vi [Hispanoamericà - C Vin]
Vinòmics són un conjunt de còmics que s’inspiren en el món del vi. Peces curtes
de diferents gèneres narratius i estils gràfics: vivència autobiogràfica, humor quotidià, paròdia cinematogràfica, gènere negre, drama d'època, relat eròtic, assaig
gràfic i fins a ciència-ficció. Un sorprenent i deliciós maridatge de còmic i vi.
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