Des de l'editorial Fanbooks (www.fanbooks.cat) us presentem l'última novel·la de David Cirici,
Zona prohibida guardonada amb el Premi Ramon Muntaner 2013.
Després de l'èxit indiscutible de l'Esquelet de la balena, Cirici ens torna a sorprendre amb una
novel·la distòpica, d'acció i violència però també de valentia i amor. Un cúmul de girs
argumentals fan d'aquesta novel·la crossover un gran encert literari.
Cirici ens relata una historia de relacions personals afectives i espais imaginaris futuristes que
t’aconsegueixen atrapar des de la primera pàgina.
Zona prohibida té semblances a Els Jocs de la Fam, però Cirici va més enllà i s’endinsa en
un món de poder i mentides, on les dues bessones protagonistes intentaran canviar el seu
destí i el dels seus companys.

Biografia
David Cirici i Alomar (Barcelona, 11 de
febrer de 1954) és un escriptor, guionista i
publicitari català. Llicenciat en filologia
catalana, és membre del PEN català i de
l'AELC. Ha estat professor de llengua i
literatura catalanes i guionista de ràdio y
televisió, molt especialment amb La Trinca i
amb Rosa Maria Sardà. També ha treballat
en guions d'espectacles musicals del grup
Roseland. Actualment treballa en l'àmbit de
la comunicació i la cultura, ha estat director
creatiu a les agències RCP Saatchi &
Saatchi i Alta Definión, i soci fundador i director creatiu a Imagina. Des del 2000 dirigeix la seva
pròpia agència, Cirici Comunicació.
És autor de novel·les per a adults i per a joves lectors i col·laborador habitual de la premsa del
país.
Entre les novel·les per adults destaca I el món gira, que li va valer el Premi Prudenci Bertrana el
2011 i entre les seves novel·les per a joves sobresurt L’esquelet de la balena, Premi Ramon
Muntaner el 1986 que supera les 25 edicions i ha estat llegida per moltes generacions
d’adolescents amb passió lectora.
La novel·la infantil, Molsa, amb la que ha guanyat el Premi de literatura infantil Edebé aquest
any 2013, ja s’està traduint a l’alemany, italià, el xinès i el coreà.
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