Carnada
Pep Prieto
Zombies, política
i molta canya

Una sàtira
grotesca de
l’actualitat
política
catalana

Enquadernació:

Cartoné
Mides:

15 x 21,5 cm

Núm. pàgines:

200

Distribució:

14/02/2018
PVP:

15,87 / 16,50 €
ISBN:
978-84-16670-42-0

Pep Prieto (Girona, 1976) és escriptor,
periodista i crític de cinema i sèries.
Col·laborador habitual d’El Món a RAC1
i el programa Àrtic de Betevé. Escriu al
Diari de Girona, La Llança i la revista
SFX. És autor de les novel·les La disfressa
de l’indigent, Mala premsa, La teoria de
l’imbècil i Els Llunàtics, i del llibre de
contes Castells humans i l’assaig sobre
cinema i política Poder absoluto.

I si els polítics es convertissin en zombies i els periodistes no
tinguessin ètica professional? Una història hilarant sobre la
corrupció, la política i alguna cosa més.
Prieto treballa com a periodista freelance des de fa molts anys
i s’ha relacionat amb el món de la política. Per tant, coneix
tot el que es cou en un i altre món. Amb tot plegat, barrejant
l’actualitat amb la ficció, ha escrit un text divertit, ple d’ironia i
molt de sarcasme, una versió grotesca del món que l’envolta amb
polítics que es converteixen en zombies i periodistes que venen
la seva ètica professional per uns quants euros. Una periodista
d’èxit assassinada i un USB que tothom desitja tenir són els altres
ingredients d’aquesta comèdia, una història d’espies que comença
el dia en què en un restaurant de Barcelona, La Camarga, “la líder
d’un partit de dretes i l’antiga amant del fill d’un expresident de la
Generalitat van a dinar per parlar dels presumptes negocis obscurs
de l’interfecte”.
Pep Prieto converteix als polítics en zombies en una narració
hilarant i plena de sorpreses.
Un Scary Movie fet a casa.
Un llibre que se’n riu del seu propi gènere i que trenca la quarta
paret.

