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Sis alcaldes de la Garrotxa reben un anònim amenaçador. Després, res més.
¿Potser és només una broma? La manca de pistes i de més comunicats fa
que la investigació dels Mossos d'Esquadra no avanci.
La policia demana ajuda a en Miquel, però ni les seves pensades
estrambòtiques ni la col·laboració dels professionals de la seguretat
aconsegueixen trobar el desllorigador de tot aquest afer. L'enterrador, cansat
de tant donar-hi voltes, decideix començar una investigació pel seu compte.
¿Un encert? ¿O una tragèdia per a la ciutat?
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Autor/s del Llibre

Miquel Casas
(Olot, 1957). Estudia a l'Escola Pia fins que acaba el batxillerat i llavors marxa
a Barcelona a estudiar als Salesians de Sarrià, on fa FP de fusteria. De
tornada a Olot, imparteix cursos de fusteria de l'INEM i fa de professor a
l'Escola Taller de les Preses. Tota aquesta formació i experiència professional
li permet entrar en el negoci familiar, de fusteria i funerària.
Ja des de jove comença a formar part d'associacions i entitats locals. Ha estat
president de l'Associació de Veïns del seu barri i president del Club Patinatge
Artístic Olot durant quatre anys i actualment és membre de la Comissió de
Festes del Tura i membre de la Junta del Centre Catòlic, dins la qual és
responsable de la Cavalcada de Reis.
El seu ordinador és ple de tot de discursos, pròlegs, cartes i queixes que ha
anat escrivint al llarg dels anys. Aquests escrits sobre fets i esdeveniments
locals i comarcals són els que, tractats de forma novel.lada, han donat forma
al llibre que ara teniu a les mans.
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