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Els germans Wallace i la màscara del
faraó
Sisu Lagares

La família Wallace abandona els camps de golf momentàniament per
endinsar-se en el món de les carreres al desert, passió d'en Frank, el pare. En
aquesta ocasió visitaran Egipte per seguir les evolucions dels millors pilots
mundials de l'especialitat, entre ells la catalana Laia Sanz, en el decurs del
Ral·li dels Faraons.
Un cop en terres egípcies, el misteriós robatori de la màscara del faraó
Tutankamon, l'entrada en escena d'una misteriosa banda de lladres adoradors
del déu egipci Anubis, déu de la mort i dels funerals, i la tempesta de sorra
més gran que s'hagi vist mai per aquelles terres, portarà la família escocesa i
els seus nous amics a una trepidant aventura. Endinsa't a la lectura d'aquest
llibre i descobreix amb els Wallace els misteris més ben guardats dels antics
faraons d'Egipte...
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Autor/s del Llibre

Sisu Lagares
Sisu Lagares (Besalú 1965).
És diplomat del Màster en Gestió i Direcció d'Empreses per la Universitat de
Girona i PDG per l'IESE. Director d'Operacions de Metalquimia, S.A.,
l'empresa de la família. L'any 2008 es va presentar al concurs literari de Sant
Gregori, lloc on resideix actualment, i el va guanyar amb el relat curt "La vida
en un instant". Animat per aquest guardó decideix que és el moment
d'escriure tot allò que va suposar el Dakar del 2003 per a ell.
El resultat va ser "Apunta al 10, l'aventura d'una voluntat", publicat el gener
del 2013. Aquest és el seu segon llibre, que probablement no serà el darrer.
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