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Una història fascinant plena de perills i de màgia en un món on
es barreja la fantasia amb la realitat. Un veritable clàssic per al segle
XXI! La Prue McKeel fa una vida ben normal... fins que un dia el
seu germanet és segrestat per un estol de corbs que se l'emporta
Diccionari UB B DE BOOKS
volant fins a la Boscúria Impenetrable, un bosc espès i molt
Una novel la que es llegeix com una road movie mental: Lynch perillós a prop de Portland. Ningú no hi ha anat mai o, si més
sodomitzant Pla. Un trip tripat que segueix un degenerat mig
no, no n'ha tornat per explicar-ho. Així comen a l'aventura que
autista que viu d’enregistrar la mort dels altres i somia conills de porta la Prue i el seu amic Curtis al cor de la Boscúria
peluix rosa assassins. Jair Domínguez ens presenta el seu text
Impenetrable, on descobriran un món ple de criatures guerreres,
més irreverent i al lucinat, i aviat és dit. Vingui, no s’esveri, místics i personatges malvats. El que semblava que seria una
segui vora el foc que li explicaré una història. Una d’un jove
missió de rescat es converteix ben aviat en una batalla per alliberar
amb passió per les filmacions snuff, ínfules d’escriptor
la terra encantada. Una terra que els seus habitants anomenen
male t i amics que no en tindrien prou amb totes les putes de
Wildwood.
Tailàndia; óssos bipolars i porcs que han de morir; esquiadors
No cal tenir superpoders per ser un heroi (Supernormal 1) Ediciones
mutilats convertits en llimacs, adolescents que mullen les calces i
Pirámide
una cinta de vídeo que és la Cinta i la veritable obsessió: nenes Una guia pràctica per a aconseguir que els nens integrin bons hàbits, se'n
vagin a dormir feli os i es despertin descansats. Tots els pares I els cuidadors
assassinades amb holograma de Satanàs al fons. Una història
plena de paraules d’amor, senzilles i tendres; una novel la sobre saben que si un nen no descansa bé, no estarà preparat per afrontar els
reptes de l'endemà: li costarà estar atent a classe, no gaudirà de les
la vida, la mort i tota la resta. Vingui, segui vora el foc. La Cinta, activitats i, a més a més, la seva desgana pot entorpir la vida de tota la
l’horrible gravació que destrueix la ment d’aquell que la
família. Els nens necessiten hores de descans, i rutines i hàbits senzills que
visiona, és finalment seva. L’acció es trasllada a l’habitació satisfacin les seves necessitats físiques i emocionals. Han d'aprendre a
estudiar, a menjar aliments sans, a incorporar hàbits d'higiene, i hem
amb el sofà i la manta de patchwork. En David s’hi asseu i
col loca la Cinta en un reproductor de vídeo. La pantalla negra d'ajudar-los a relaxar-se abans d'anar a dormir perquè se n'hi vagin de
del televisor dóna pas a un pla general d’una enorme sala i unes manera voluntària. Aquest és un llibre pràctic i senzill que mostra com los
hores prèvies al moment d'anar-se'n al llit poden ser més felices per a
escales de marbre polit. De la penombra surt una figura, un home tothom i ens ensenya que un nen que respecta uns bons hàbits i unes rutines
alt que s’acosta lentament a la càmera. En David sent un
clares a casa és un nen més feli , un nen que se'n va a dormir i es lleva amb
calfred.
alegria i il lusió per fer front al nou dia. Un llibre que promet una
convivència més agradable per a tota la família.
Història de la filosofia Univ. Autònoma de Barcelona
Salamandra presenta la col lecció completa de Percy Jackson El seu fill, una persona competent SALAMANDRA BOLSILLO
Deixat portar pels somnis és una novel la dedicada a tots aquells que
i els déus de l'Olimp en un estoig que reuneix les cinc
han perdut alguna cosa: un amor, una feina, un tresor. Després de la
novel les de la saga. Acompanya a en Percy a través d'aquesta
desaparició de la seva mare, la vida de Massimo Gramellini es va
sèrie d'aventures apassionant sobre un món secret, el món que
estancar, plena de preguntes sense respostes. Negant-se a acceptar la
els déus grecs de l'antiguetat han recreat al nostre voltant en ple
realitat, va acabar abaixant el cap, caminant de puntetes i amb el cap cot
segle XXI. Aquest estoig conté les novel les: El lladre del
perquè el cel li feia por, i la terra també. No serà fins 40 anys
llampec En Percy té dislèxia i dificultats per concentrar-se, o
després, quan descobreix un secret que li ha estat amagat des de la
això és el que afirma la versió oficial, i ja l'han expulsat de sis
infància, que pot comen ar a créixer i a convertir-se en adult i a
escoles. Objecte de burles per inventar-se unes històries
tornar a caminar amb els peus fermament sobre la terra sense por
fantàstiques que ni ell mateix s'acaba d'empassar, un bon dia els dal ar la mirada al cel. Narrada amb tendresa i ironia, Deixat portar
déus de l'Olimp li revelen la veritat: en Percy és ni més ni
pels somnis és la història duna lluita incansable contra la solitud i
menys que un semidéu, és a dir, el fill d'un déu i una mortal. contra el sentiment dabandó. Una novel la que tacompanyarà a tot
_________________ El mar dels monstres Des que sap que és fill arreu on vagis, en tot moment, i que parla de lamor més especial de
d'un déu i una mortal, Percy Jackson confia a tenir un destí ple tots, el dun fill per la seva mare.
Les cròniques de Wildwood ARA LLIBRES
d'aventures. I les seves expectatives es compliran amb escreix
En este libro se ofrecen las bases teóricas, el procedimiento, los protocolos y
perquè, malgrat que el nou curs al Col legi Meriwether
el material para realizar la evaluación y el perfil fonético-fonológico del
transcorre amb una normalitat inusual, un dia, tot jugant a matar a habla infantil entre 3 y 6 a os. Con este objetivo general se presentan diversas
classe de gimnàstica, comen a una batalla campal contra un
herramientas, cada una con sus objetivos propios. .1 - Prueba de Rastreo para
exèrcit de gegants ferotges. A partir d'aleshores, els esdeveniments la evaluación preventiva de la población general. .2 - Cuestionario para la
realización de las Evaluaciones Complementarias con vistas a detectar
es precipiten... _________________ La maledicció del tità
aquellos factores concomitantes que pueden afectar el habla de los ni os:
Davant el crit d'alerta del sàtir Grover, en Percy no s'hi pensa
datos clínicos y de la evolución, del nivel cognitivo, de las praxias, de la
dues vegades i corre a auxiliar-lo acompanyat de l'Annabeth i la
respiración voluntaria y de la audición..3 - Perfil Fonológico para el
Thalia, les dues semideesses amb qui ha format una alian a.
análisis de las habilidades articulatorias, mediante palabras aisladas y habla
Malgrat tot, ningú no s'imagina la sorpresa que els espera: una
espontánea, y de las habilidades discriminativas...La principal novedad de
mantícora horripilant pretén segrestar-los i presentar-los davant estos protocolos es la organización de los datos en tres niveles de análisis:
segmental, que coincide con los análisis tradicionales, silábico y de palabra.
del general enviat per Cronos, el diabòlic Senyor dels Titans.
Gràcies a l'ajuda de les ca adores d' rtemis, en Percy i els seus Estos tipos de análisis permiten tener un conocimiento más exacto del nivel
en el que se sitúan los problemas del ni o y así establecer los objetivos de
aliats aconsegueixen escapar-se i tornar al Campament Mestís.
la reeducación correspondiente. Las pruebas incluyen una baremación en la
Un cop allà, emprenen la recerca del monstre que pot provocar la población general y en una población con retraso de habla..Los Protocolos
destrucció de l'Olimp, tot i que, segons la profecia de l'Oracle,
de A-RE-HA pueden adquirirse a parte, e imprimirse cuantas veces sea
necesario.
només un d'ells aconseguirà resistir la maledicció del tità.
Tot un món de sensacions ROSA VENTS
_________________ La batalla del laberint Cronos, el malvat
Senyor dels Titans, amena a de destruir el Campament Mestís Montse Domènech volca en aquest llibre els seus quaranta anys
on es refugien els joves semidéus. Per evitar-ho, en Percy i els seus d'experiència tractant a nens i adolescents, per oferir als pares un
mètode senzill i pràctic per afrontar el problema de les pors infantils.
amics han d'emprendre una arriscada recerca pel laberint, un
Aquest llibre s'adre a a totes les famílies amb nens, tinguin l'edat que
món subterrani empestat de trampes temibles i criatures perverses
tinguin. Malgrat el trastorn que causen tant en els nens i com en les
que va ser concebut per destruir qui gosés profanar-lo.
famílies, les pors infantils són sentiments naturals inevitables que
_________________ L'últim heroi de l'Olimp Els mestissos han contribueixen a formar la ment humana, ja que ajuden a fer que els joves
dedicat molt de temps a preparar-se per a la batalla decisivacontra desenvolupin la imaginació, aprenguin a fer front als problemes i a
els titans, conscients que les seves possibilitats d'obtenir la victòria protegir-se dels perills. Per als pares, aquestes pors poden convertir-se
són mínimes. Ara l'exèrcit de Cronos és més formidable
en un veritable problema. O bé perquè no saben com solucionar-les
que mai i els poders del maligne tità augmenten amb cada déu i o bé perquè interfereixen en la convivència familiar, aquest tema sol
cada mestís que recluta.Després de fracassar en un primer
ser un de les motius per als quals els pares busquen amb més
intent per aturar els devastadors sequa os de Cronos a altamar, en freqüència el consell d'un professional. La vacuna contra la por
ofereix un mètode indispensable, pràctic i senzill per tal que els pares
Percy Jackson i els olímpics s'esforcen per mantenir a ratlla la
comprenguin les pors dels seus fills i els ajudin a superar-les. Ofereix la
fúria desfermada del monstre Tifó. _________________

primera novella, va ser acollida amb entusiasme pel
p blic i per autors i cr tics com Albert Espinosa, Ana
Mar a Moix, Gabi Mart nez, Ricard Ru z Garz n,
Francesc Miralles, Isidre Grau o Care Santos.

La maledicció del tità (Percy Jackson i els déus de l'Olimp 3)
L'Abadia de Montserrat
El diccionari UB anglès-català és el resultat d’una activitat conjunta
de diferents agents que, de manera complementària, han sumat
coneixements, continguts i tecnologia per fer una obra de referència
rigorosa, posada al dia, útil a un ampli sector de la ciutadania i que
contribueixi a eixamplar els horitzons culturals i lingüístics no
solament de la comunitat universitària, sinó de la societat
catalana...Pel seu contingut, constitueix una obra idònia tant per als
usuaris comuns de la llengua com per a especialistes d’un ampli
ventall de sectors professionals, així com per al professorat i
estudiants universitaris i de cursos avançats de secundària. La
mobilitat estudiantil a nivell internacional el converteix en un
company de viatge imprescindible per als estudiants catalans que
viatgen a l’estranger i en una eina bàsica per al coneixement de la
llengua i la cultura catalanes per als qui vénen a completar els seus
estudis al nostre país.

Una vida articulada Univ. Autònoma de Barcelona
El manual de procediments i tècniques d’infermeria en pediatria
és un document que inclou de manera clara i protocol·litzada els
procediments i les tècniques més comuns que es realitzen en
l’àmbit de la infermeria pediàtrica. La selecció dels
procediments i les tècniques s'ha realitzat partint de
l’experiència assistencial i docent de les seves autores en
l’àmbit de la pediatria, i també després d'una acurada recerca
bibliogràfica mitjançant l’evidència científica disponible.
L’experiència de l’escola en pràctiques de simulació i en la
utilització de manuals de suport ha confirmat la gran utilitat
d’aquests recursos per a l’adquisició de competències de
l’alumne. Seguint aquesta línia, aquest manual vol ser una eina
de suport pedagògic per augmentar l’aprenentatge significatiu
de l’alumne a les aules de pràctiques de simulació, per tal
d’aportar no sols els coneixements teòrics bàsics, sinó també les
habilitats específiques i les actituds adequades per a la
realització dels diferents procediments i les tècniques en l’àmbit
pediàtric. Montserrat Edo Gual és diplomada en Infermeria i
llicenciada en Humanitats, Ingrid Giró Sanabria és diplomada en
Infermeria, Gemma March Vilà és diplomada en Infermeria i
Màster en Ciències de la Infermeria i Marisol Querol Gil és
diplomada en Infermeria. Les autores d’aquest llibre són
professores de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.
El món blau. Estima el teu caos Grupo Planeta Spain
Informació Confidencial Segur que deus haver sentit dir que a
totes les ciutats del món hi ha un semàfor que mai no es posa
verd. També et deuen haver advertit més d’una vegada
que, quan fas una promesa, no pots faltar a la teva paraula de
cap de les maneres. El que potser no t’han explicat mai és
que, a vegades, complir una promesa et pot fer descobrir un
món ocult i perillós que no sospitaves que existís. Si has
llegit això, probablement ja saps més coses de les que et
convé saber. Però és massa tard per tornar enrere. Aviat
rebràs notícies nostres. L’Organització.
En Benjam i el sem for que mai no es posava verd
ARA LLIBRES
Despr s de laclamat debut de Iolanda Batall amb La
mem ria de les formigues, arriba el seu esperat nou
llibre: hist ries breus i intenses, com un orgasme, o
com la vida. Una noia que t fantasies sexuals amb el
dependent liban s de la botiga de queviures; un nen que
estimava els tom quets perqu estimava la Maria; la
nena dels cabells rojos; la noia que llegia en veu alta per
enc rrec a lhome gegant; el coix que esperava larribada
dun altre coix per poder comprar entre tots dos un parell
de sabates... Uns relats deliciosos poblats de
personatges inusuals, que ens diuen molt de nosaltres
mateixos, de la vida que vivim i, sobretot, de la que ens
agradaria viure. Avui he vist la terra de les flors. No s
aqu ni all , s per tot arreu. Nom s cal mirar.
Iolanda Batall Prats (Barcelona, 1971) s llicenciada
en Filologia, periodista i m ster en direcci
dempreses. Ha collaborat en mitjans com El Observador,
El Peri dico, Diari de Girona, RAC1 i COM R dio, entre
daltres. Treballa com a directora editorial de La Galera i
professora de lEscola dEscriptura de lAteneu
Barcelon s i del Master dEdici de la Universitat
Pompeu Fabra. La mem ria de les formigues, la seva

Cartes a un jove investigador Herder Editorial
La Història de la filosofia d' mile Bréhier, constantment reeditada i
actaulitzada, és reconeguda com un clàssic en el seu gènere, sense parió
encara en la bibliografia internacional del segle xx. en tant que ambiciosa i
rigorosa visió de conjunt del passat filosòfic occidental escrita per un sol
autor i sense dependència d'escola.. L'edició catalana, seguint el nou format
de les darreres edicions franceses, es presenta en tres volums.

Pediatria amb seny Punctum

solució per als temors més comuns i que Montse Domènech ha
tractat al llarg de la seva trajectòria professional: terrors nocturns,
malsons, somnambulisme, por a l'escola, a nedar, a la separació dels
pares, als lladres, al metge... i molts d'altres. A més d'explorar aquests
estats emocionals tan complicats, aquest llibre ens ofereix jocs i contes
per llegir-los als nens abans d'anar a dormir, de manera que aquesta guia
es converteix en una vacuna imaginària que allunyi les pors per

resolutionhg.com by guest
Downloaded from

El Nen Del Globus Un Viatge Espiritual.pdf

Page 1/2

sempre i els retorni el somriure.

A-Re-Ha análisis Del Retraso Del Habla 'apostroph
El caos es allò que et fa diferent. Allò que la gent no entén de tu
i que desitja que canvi s. Però el caos és part d'un mateix, per
això, quan algú no t'entengui digues-li: Estima el meu caos
El món blau. Estima el teu caos es la nova novel la de l'Albert
Espinosa; una història que enlla a amb El món groc i Polseres
vermelles i amb la que es tanca una trilogia de colors que parlen de
vida, de lluita i de mort. Espinosa ens introdueix en una narració
d'aventures i emocions sobre un grup de joves que s'enfronten a
un gran repte: revelar-se contra un món que intenta endre ar el
seu caos. A través de cinc personatges, una illa i una recerca
incessant per viure, l'autor torna a introduir-nos en el seu univers
particular amb una història que es desenvolupa en un món
oníric i fantàstic, amb un inici contundent i un desenlla ple
d'esperan a i de llum. La crítica ha dit: El proverbi deia
"coneix-te a tu mateix". Ni parlar-ne, desconeix, prova, crea,
equivoca't, perquè no hi ha respostes correctes, i ni tan sols els
proverbis poden dir què ets o què has de ser. Aquest és el
motor d'El món blau. Estima el teu caos. La Razón Albert
Espinosa posseeix un estil humà i sensible que et porta molt més
enllà de la literatura. Amb les seves lectures, t'emportes una
lli ó apresa i un somriure interior que dura dies. Destil la
filosofia vital. Culturamas L'opinió dels lectors: Meravellós,
no són necessàries més paraules. Tant de bo quedi dins meu
tot i que sigui només una quarta part del que transmet el llibre.
Isabel a Amazon.es Em fa pensar molt i portar sempre la vida
amb entusiasme, positivament, comprendre-la i acceptar la vida
dels altres. Sempre amb un somriure! Karina a Google Play
En la meva opinió és un llibre per llegir i rellegir amb calma,
[...] perllegir cada capítol i prendre's un temps per reflexionar
sobre cada missatge. Cristina a Amazon.es L'Albert és el
millor escriptor i la seva for a m'ha ajudat a superar moltes
coses. Tisi a Google Play El recomano 100%. Ha estat genial i
t'enganxa tant que no pots parar de llegir. Lector anònim a
Casadellibro.com Crec que el rellegiré varies vegades i cada
cop m'agradarà més. s un llibre oníric i surrealista, ple de les
ensenyances habituals d'aquest autor, molt valuoses per mi.
Encarna a Amazon.es
La vacuna contra la por Molino
Un retorn inesperat a Nova Zelanda marcarà el destí d'una família.
Segon volum de la Trilogia de l'àrbre Kauri de Sarah Lark. Nova
Zelanda, 1875. la Lizzie i en Michael Drury han complert el seu somni i
finalment tenen una gran granja d'ovelles amb què poder construir un
futur prometedor. Tanmateix, la seva vida comen a a trontollar de
sobte quan la seva filla Matariki és segrestada per un líder maori.
Mentre en Michael fa tot el possible per recuperar la seva filla, a la
família Burton un sorprenent esdeveniment omple d'alegria la
Kathleen: el seu fill Colin torna a Nova Zelanda. No obstant això,
ningú no sospita les conseqüències d'aquest retorn... Sarah Lark ha
sedu t a set milions de lectors a tot el món amb les seves sagues
familiars ambientades en paratges exòtics. Ampliament imitada, Lark
ha sabut crear i consolidar un nou gènere narratiu, el landscape, on les
seves hero nes viuen uns destins marcats per l'aventura, els viatges, el
romanticisme i la història. Avui les novel les de Sarah Lark han trobat
més de cent mil seguidors en català, convertint-se en un fenomen
global que ja viatja a tots els racons del planeta.
La política d'adquisicions de la Junta de Museus, 1890-1923
ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
Pediatria amb seny, que reuneix tres llibres en un (guia mèdica + guia
educativa + fitxes i resum), us ajudarà a ser més bons pares o
cuidadors i, sobretot, a tenir uns fills sans, física i mentalment. Tot
això amb una bona sodi de seny. Criar un fill és un repte bonic però
difícil, perquè demana certes dosis de reflexos i recursos personals
que no s'aprenen a cap escola. Aquest és un llibre diferent i innovador.
Aquestes pàgines són les vostres companyes de viatge. Pediatria amb
seny és una obra rigorosa, senzilla, directa i sobretot molt amena.
Exposa cada etapa del creixement dels nens, l'alimentació, el son, les
seves actituds i els possibles problemes de salut. Per mitjà de la consulta
de les fitxes que descriuen les malalties més freqüents, aprendreu
quan cal visitar el pediatre. Aquest llibre també ajuda en temes
fonamentals, com els aspectes emocionals de l'educació dels fills. Parla
de l'autoestima, els valors, la socialització adequada, el col legi, la
disciplina, l'educació sexual, els jocs, les noves tecnologies, l'ecologia,
els esports, els estudis i les activitats extraescolars. Ressenya: Un viatge
en tots els sentits del creixement del nen, físic i emocional, i un extens
catàleg de fitxes mèdiques. El País

"La vida fuig i no s'atura una hora", va dir Petrarca. Té raó, però només
és una raó cronològica. M'agradaria discutir-ho mentre plovisqueja i veig
per la finestra una noia que passa protegida per un paraigua vermell. Com si fos
una flor que camina. Perquè la vida sí que s'atura, admirat Petrarca. El
que no s'atura és el temps. La vida s'atura cada vegada que tenim la sort de
saber mirar-la. Carrego lentament la pipa. L'encenc. S'enfila el primer fum.
Miro el cel gris de gener. Gener és una paraula que prové del llatí janua,
que significa porta . Obro ara la porta d'aquesta hora nova. La vida sempre
escriu.
s el temps el que esborra. Josep M. Espinàs Ressenyes: La
gran audàcia de Josep M. Espinàs, allò que el converteix en un escriptor
singular, és la constant referència a la naturalesa transparent de cada cosa.
No es refugia en allò que és concret per no haver de mirar el món. Al
contrari. Només en cada objecte i en cada cas concret el món es fa visible.
Jordi Graupera Una obra mestra. Albert Om, Ara Un dels millors
títols mai vistos. Un llibre canònic. Xavier Pla Un monumental treball
d#orfebreria. Ignasi Aragay, Ara
Percy Jackson i els déus de l'Olimp - La sèrie completa BARCANOVA
El Biel és un nen de vuit anys que viu en un edifici de Barcelona amb els seus
pares i la seva germana petita. Les vacances de Nadal són a tocar, és dissabte
al matí i ell s'avorreix, tancat a casa. El Biel, és un noi amb molta
imaginació i ganes que passin coses... obre la reixa del tub de la calefacció de
la seva habitació fins que zuuum!, el tub se l'empassa. El Biel, que sembla que
per alguna raó s'ha fet prou petit per moure's amunt i avall del túnel,
descobreix el secret i les vides fantàstiques dels ve ns que viuen a l'edifici.
Revista Enciclopédica B DE BOOKS
Magnífic retrat de l'última esplendor de l'aristocràcia anglesa, un món
de convencions i secrets en què conviuran passions violentes i desenganys
terribles. Estiu del 1924. Durant una festa espectacular de l'alta societat a
Riverton Manor, una preciosa mansió a la vora d'un llac, un jove i
prometedor poeta es lleva la vida. Els únics testimonis d'aquest fet dramàtic,
les germanes Hannah i Emmeline Hartford, no es parlaran mai més. Hivern
del 1999. La Grace Bradley, una anciana de noranta-vuit anys que en el passat
va ser donzella a Riverton Manor, rep la visita d'una jove directora de cinema
que està rodant una pel lícula sobre el su cidi del poeta. Aquesta visita
reviu els fantasmes del passat, records que durant dècades la Grace havia
relegat al fons de la seva ment, incapa d'enfrontar-s'hi. La crítica ha dit...
Kate Morton, [...] en la tradició de la literatura clàssica anglosaxona, és
el fenomen literari més recent. [...] atrapa els lectors amb la seva manera de
narrar minuciosa, victoriana i amb molt de gust. El País Semanal A les
seves pàgines ressona el millor Maupassant, el llunyà Bradbury i les seves
tempestes internes i el psicològic Henry James i els seus personatges
inquietants. Però, sobretot, Morton ha donat vida a un territori mític i
incognoscible: la possessió més valuosa de l'ésser humà, els records.
ngeles López, Qué leer Sens dubte, aquesta australiana nascuda a
Queensland l'any 1976 és l'escriptora del moment. El Cultural Un
debut australià brillant [...] Un ric context històric per a un fort drama
emocional i un misteri que captiva [...] Desbordant, amb un llenguatge
seductor, mansions grandioses, personatges pretensiosos, cruels i apassionats
[...] completament addictiu. The Australian Women's Weekly Aquest
impactant debut crea una atmosfera de misteri criminal amb unaabsorbent
saga familiar que evoca amb bellesa una altra era [...] La casa de Riverton és
un relat encantador sobre els extrems als quals podem arribar per amor i en
nom del deure. Notebook Magazine Kate Morton ha creat amb habilitat
i intel ligència una novel la que és, de fet, com anuncia la seva
publicitat, "de lectura compulsiva". Australian Book Review Una
història impactant de lectura obligada que està destinada a triomfar.
Woman's Day Un d'aquests escassos llibres en què et pots submergir,
compartir les alegries i penes dels personatges i acompanyar-los en la seva
cerca de la felicitat. Sunshine Coast Daily [...] Ple de secrets, misteri i
suspens [...] [el passat s'evoca] amb detalls tan seductors que ens fa l'efecte que
retrocedim en el temps, i som capa os de sentir el dolor i l'èxtasi de
l'amor. New Idea [...] Un llibre impossible de deixar anar [...] el relat ho
té tot: amor i tragèdia, fidelitat i devoció, angoixes amoroses i crims.
Wairarapa Times Age Una rica ficció històrica amb abundant encant
d'època. Bookseller and Publisher La sensibilitat de Morton per la
recreació del lloc i l'època està magistralment aconseguida; és un lloc
càlid i encantador on escapar-nos. Sunday Teelgraph Desbordant de
llenguatge seductor, cases grandioses, personatges pretensiosos, cruels i
apassionats [...] Completament addictiu. The Australian Women's Weekly
El límit exacte dels nostres cossos BARCANOVA
La institució familiar passa per moments crucials en què els valors
destructius que caracteritzaven la convivència en els models tradicionals i
jeràrquics -com l'obediència, la violència física i emocional, o la
conformitat- poden i han de transformar-se. Just a l'arrel de molts conflictes
quotidians s'hi troba la incapacitat del pares de convertir el seu amor pels fills
en un comportament que expressi veritalblement aquest amor i de transformar
les seves bones intencions en una interacció fructífera. Els infants són
persones competents que poden ensenyar-nos el que nosaltres necessitem
aprendre. Ens donen les claus que ens permeten recuperar la nostra
competència perduda i ens ajuden a evitar els models educatius que ha no
són útils, sinó més aviat destructius. Aprendre dels nostres fills exigeix
molt més que simplement parlar democràticamente amb ells. Jesper Juul,
conegut internacionalmente pels seus llibres dedicats a pares i professionals,
ens proporciona les claus d'un nou paradigma que possibilita una
convivència harmònica basada en la comprensió i el respecte mutu.

Manual d'oto-rino-laringologia L'Abadia de Montserrat
“Un home invisible” és una obra clau de la literatura nord-americana que
ha captivat els lectors des de la seva aparició l'any 1952. Primera novel la
d'un autor fins aleshores desconegut, va assolir ràpidament un èxit popular
enorme, i va rebre el Premi Nacional de Literatura de ficció, fets que van
convertir Ralph Ellison en un dels escriptors més rellevants del segle XX.
“Un home invisible” és un tour de force enginyós i apassionat. El
protagonista anònim de la novel la'una de les primeres que planteja el
conflicte racial des del punt de vista dels negres'és un jove del sud dels Estats
Units que es trasllada al nord en ser expulsat de la universitat per a negres on
estudia. A Nova York sortirà de l'anonimat, es lliurarà a la missió de lluitar
pels drets de la seva comunitat i s'erigirà en un dels seus portaveus, per
acabar finalment sucumbint davant la violència i la confusió, mancat de veu
i convertit en un home invisible.
El noi que no tocava de peus a terra Penguin Random House Grupo Editorial
Aquesta selecció de 36 anys d'articles m'ha fet descobrir un Espinàs nou,
més poderós, sensual i radical. Llegir-los tots d'un glop ha tingut en mi un
efecte molt intens. (Jordi Graupera, autor del pròleg). Escric aquestes
ratlles a mig gener, quan tants moments de la meva vida ja són a la impremta.
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