Mares, pares i mestres
La merceria. 
Teresa Roig . Ed Columna
Ambientada a la Barcelona de principis del segle
XX, la novel.la retrata l'ascens econòmic i social
d'un negoci familiar, una merceria, através de tres
generacions. El relat ens parla de com les
ambicions i les enveges personals poden arribar
a sacsejar la viabilitat d'un model de negoci. Amb
el rerafons de la lluita de classes i de les
proclames ideològiques de la república es farà
molt difícil de no mermar el potencial familiar que
ha resistit al llarg dels anys.

Mendelssohn és a la teulada
. Jiri Weil. Ed
Viena.
Just abans d'un gran concert que ha de comptar
amb la presència de la cúpula nazi a la Praga
ocupada, un oficial de les SS ordena retirar
l'estàtua del compositor jueu Mendelssohn de la
teulada de l'acadèmia de música.
Amb aquesta anècdota còmica, arrenca una
novel.la que retrata la transformació de la vida
quotidiana de la ciutat de Praga durant l'ocupació
nazi. L'humor i el coratge van ser condicions
necessàries per mantenir l'esperança i les ganes
de viure d'uns ciutadans que havien fet de la
tolerància i el respecte una ciutat culta i alegre.

Completament sonat. G
illes Legardinier. Ed.
Columna.
Cansat de viure en un món sense sentit,
l'adinerat Andrew Blake deixa la seva carrera
professional el dia que li concediran el premi a
l'Excel.lència. Per més estrany que pugui semblar
es presentarà com a majordom en una casa
senyorial francesa de molta anomenada. Amb un
humor sorprenent el nostre protagonista haurà
de posar ordre enmig d'uns habitants ben
curiosos. Com es pot conviure amb una cuinera
rondinaire, un jardiner que es baralla amb tothom,
i una mestressa enigmàtica ? Encanteri i humor.

Parlem de sexe a casa
Guia per a una bona
educació sexual i afectiva. Elena Crespi i
Asensio. Ed Eumo.
L'educació sexual s'ha d'entendre com una
educació per a la vida. Per això és tan important
que els adults sapiguem donar resposta a la
curiositat, els dubtes i les inquietuds dels infants i
adolescents que tenim a casa. En aquest llibre hi
trobareu informació sobre la vivència de la
sexualitat sense prejudicis, amb naturalitat i
sobretot amb molt d'afecte.

