
Preu del lot: 132,40 €

Una selecció de 12 novel·les per a 
descobrir la nostra història

Secrets
Joan Torró
232 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-364-8

A través de quatre relats 
ben diferents, assistirem 
al naixement de la poesia 
trobadoresca i veurem com, 
a partir d’aquest inici, autors 
com Ramon Llull, Ausiàs March 
i Joanot Martorell van fer 
evolucionar la nostra literatura.

Manuscrit de mossén Gerra
Josep Franco
208 pàg. / 10,95 € 

978-84-7660-767-1

Faustí Claver, narrador i 
protagonista d’aquesta 
aventura americana, comença 
una nova vida en companyia 
dels indígenes del continent 
recentment descobert, fugint 
de la Inquisició i després 
d’escapar-se dels pirates 
algerians que assetjaven la 
costa mediterrània.

El ball de l’esclau
Dolors Garcia i Cornellà
292 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-332-7

L’esclau Heli Siri arriba a Tàrraco 
amb la companyia de teatre 
a la qual pertany. Allí buscarà 
fer realitat el seu somni: ser un 
actor reconegut en la ciutat 
vibrant de final del segle i dC.

El justícia
Joan Torró
240 pàg. / 10,95 €

978-84-7660-790-9

El Sant Ofici reclama la 
col·laboració de Pere Blasco, 
justícia de la vila d’Ontinyent. La 
decisió d’ajudar-los li planteja 
molts dubtes morals, però 
oposar-se als inquisidors, a les 
acaballes del segle xvi, és una 
de les accions més temeràries 
que es poden dur a terme.

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

 
novel·la històrica
llibres per a conéixer-nos

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

96 240 22 54  
(ext. 135, a l’atenció de Lídia) 
centres@bromera.com



Temps de conquesta
Enric Lluch
160 pàg. / 10,95 € 

978-84-9824-244-7

El 5 de setembre de 1229 una 
flota de més de 150 vaixells 
dirigida per Jaume I salpa cap 
a les Mallorques amb l’objectiu 
de conquerir-les. El 31 de 
desembre cau finalment la 
capital. La ciutat és saquejada i 
la majoria dels habitants moren 
o es converteixen en esclaus. 

Cicatrius de 1714
Andreu Martín
248 pàg. / 10,95 € 
978-84-9026-094-4

El 3 d’abril de 1714, quan les 
bombes comencen a caure 
sobre Barcelona, Bernat 
Sistach descobreix amb horror 
la bestialitat de la guerra. 
Convençut que el pare és un 
traïdor i que fugir és de botiflers 
i covards, sent una atracció 
irresistible pel món dels espies.

Esperant la lluna plena
Vicent Sanhermelando
232 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-202-3

L’any 635, la família de Jaume 
–de pare cristià i mare mora– 
abandona les terres de l’Ebre 
fugint de la intolerància 
religiosa. Aquella nit, la mare 
li jura que a València, territori 
encara musulmà, trobaran la 
felicitat. Tanmateix, poc després, 
les circumstàncies els obliguen 
a separar-se.

L’expedició del doctor Balmis
María Solar
232 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-715-8

L’any 1803 el vaixell María 
Pita va emprendre un viatge 
extraordinari des de la Corunya. 
Hi viatjaven vint-i-dos orfes per 
fer una cadena d’inoculacions 
de la vacuna de la verola amb 
l’objectiu de transportar-la 
enllà de l’oceà i salvar la vida de 
milers d’infants. El doctor Balmis 
va dirigir l’aventura.

I tu no vas tornar
Marceline Loridan-Ivens
88 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-549-9

Marceline Loridan-Ivens, 
nascuda el 1928 va sobreviure 
al camp d’extermini 
d’Auschwitz-Birkenau. El 
seu pare, no. Deportada 
amb 14 anys, Marceline 
explica que voldria fugir de 
la història del món i retornar 
a l’adolescència que no va 
viure.

Els lluitadors
Francesc Gisbert
280 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-786-8

Qui són els lluitadors? Són les 
classes humils que treballen 
de sol a sol, són els obrers que 
somien utopies i s’enfronten a 
la desigualtat amb la força del 
seu treball. I són també, potser, 
els empresaris capaços de crear 
autèntics emporis a costa dels 
explotats.

Júlia
Isabel-Clara Simó
281 pàg. / 10,95 €

978-84-7660-958-3

En plena Revolució del Petroli, 
Júlia es deixa la pell als telers 
alcoians. Lluny de conformar-se 
amb la vida d’obrera que li ha 
tocat, aprofita la primera ocasió 
que se li presenta per a canviar 
d’estatus i esdevenir una 
senyora. No obstant això,  
el seu passat la persegueix.

Vent d’Almansa
Josep Franco
176 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-148-8

El 1700, mentre les campanes 
ploren la mort del rei Carles, 
Marc Peris se’n va a València, 
on el mestre impressor Onofre 
Cabrera li obri les portes d’un 
món nou. Allà, Marc descobreix 
l’amor i sent parlar per primera 
vegada d’una guerra encara 
llunyana entre dos bàndols, els 
austriacistes i els borbònics.


