Títol: L´ILLA DE L´ÚLTIMA VERITAT
Autora: Flàvia Company
Editorial: La Butxaca
Quan sap que està greument malalt, el doctor Prendel sent la necessitat de confessar
un secret amb què ha pogut viure però amb què no pot morir. Explica la seva història a
l'amant dels últims anys i li fa prometre que, un cop ell sigui mort, la farà pública.
Víctima d'un atac pirata, Prendel havia naufragat al mig de l'Atlàntic i havia desaparegut
durant cinc anys del seu cercle a Nova York. Al seu retorn, no havia volgut dir ni una
sola paraula sobre aquella experiència. Circulaven tota mena d'especulacions i
llegendes: on havia estat durant aquells cinc anys?, per què no en volia parlar?
Després d'escoltar la història, l'amant l'explica en una narració impossible d'abandonar.

Títol: JONÀS
Autora: Isabel-Clara Simó
Editorial: Edicions 62

,

Àlex és llatinista i viatja a Nova York per participar en un congrés. Hi coneix Jonàs, un
fotògraf hàbil i creatiu, i hi descobreix la seva sexualitat oculta. Àlex és culte, neuròtic,
pedant i enormement sensible; Jonàs és una bellesa, que commou tots els qui el
coneixen. L’amor sorgeix entre tots dos i decideixen viure en parella. Aviat, però, la
tragèdia marca la seva relació. La mort de la mare el fa tornar a Barcelona, on s’ha
d’enfrontar a una família hostil i a una societat que no l’acaba d’entendre. Amb una
escriptura sòbria i continguda, plena de diàlegs i introspeccions, Isabel-Clara Simó ha
escrit una novel·la alhora realista, psicològica i intimista sobre la crisi contemporània
del jo, la pèrdua de la innocència i el descobriment de l’homosexualitat.

Títol: BRUIXA DE DOL
Autora: Maria Mercè Marçal
Editorial: Edicions 62
La present edició vol posar a l'abast del públic jove l'obra d'una autora jove, perquè
Maria-Mercè Marçal tenia vint-i-set anys quan va publicar Bruixa de dol. Es tracta d' una
obra compromesa amb la vida, amb la llengua i amb l' amor i la llibertat, temes que
l'autora tracta amb formes poètiques populars i clàssiques alhora, i amb imatges que
reclamen una lectura alternativa i agosarada perquè expressen la seva vivència de
dona i de feminista.

Títol: SEMPITERNO
Autor: Defreds José A. Gómez Igledias
Editorial: S.L.U. Espasa
Hay momentos, situaciones, recuerdos y personas que jamás tendrán fin.
Un beso en la frente. El abrazo de una madre.
Un niño que se ríe a carcajadas.
La superación. Las personas que ya no están y las que están a punto de llegar.
Las amistades que son familia. El olor a mar.
Las caricias que hacen temblar. Las historias interminables de los abuelos. La sonrisa
de complicidad.
Una pareja de Agapornis.
El primer beso. El amor incondicional.
Hay momentos, situaciones, recuerdos y personas que jamás tendrán fin.
De una manera u otra siempre estarán ahí.

Títol: THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER
Autora: Stephen Chbosky
Editorial: Gallery Books
The Perks of Being a Wallflower is a deeply affecting coming-of-age story that will spirit
you back to those wild and poignant roller-coaster days known as growing up. Now a
major motion picture starring Emma Watson and Logan Lerman. Stephen Chbosky's
new film Wonder, starring Owen Wilson and Julia Roberts is out now. Charlie is a
freshman. And while he's not the biggest geek in the school, he is by no means popular.
Shy, introspective, intelligent beyond his years yet socially awkward, he is a wallflower,
caught between trying to live his life and trying to run from it. Charlie is attempting to
navigate his way through uncharted territory: the world of first dates and mix-tapes,
family dramas and new friends; the world of sex, drugs, and The Rocky Horror Picture
Show, when all one requires is that perfect song on that perfect drive to feel infinite. But
Charlie can't stay on the sideline forever. Standing on the fringes of life offers a unique
perspective. But there comes a time to see what it looks like from the dance floor. 'A
coming of age tale in the tradition of The Catcher in the Rye and A Separate Peace...
often inspirational and always beautifully written' USA Today.

