Ecoterroristes
de Isaac Palmiola
Els diners han de supeditar les grans decisions del
futur de la humanitat?
La Bianca és una noia normal de 16 anys, amb una vida totalment tranquil·la…, fins que la mort del seu veí, un científic excèntric a qui ella passejava el gos, li posa a les mans uns discos durs que podrien canviar el destí de
la humanitat. Sense més ni més, es veurà involucrada en una cèl·lula de joves ECOTERRORISTES que intentaran protegir aquests arxius, arriscant fins i
tot les seves vides… i la d’ella. Junts descobriran que hi ha forces poderoses
que aniran més enllà de l’inimaginable per protegir els seus negocis i no donar una oportunitat al planeta Terra.
Isaac Palmiola recorre al gènere de la intriga per atrapar el lector i no eludeix la violència en el seu argument. Aquest títol presenta temes d’una gran
actualitat i d’interès per als joves: els esforços per descobrir energies alternatives menys contaminants per al planeta, el poder de les grans empreses
i el seu joc brut, l’idealisme i el compromís juvenil per aturar el canvi climàtic i protegir el medi ambient, l’amor...
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Isaac Palmiola (1979) viu i escriu a Barcelona. És filòleg de formació i escriptor de vocació. Ha treballat per a la televisió i el cinema, mitjans on ha après alguns trucs per donar ritme i sentit visual
a unes narracions que connecten bé amb el públic lector jove. És autor d’una trentena de títols i
els seus llibres s’han traduït a idiomes com ara el xinès, el turc, el noruec, el japonès o el grec. A
Ecoterroristes recorre al gènere del thriller per escriure la seva obra més inquietant.
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