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Samenvatting Van 8 tot en met 13 november is Carlos Ruiz Zafón in Nederland en
België ter ere van het verschijnen van het slotstuk HET LABYRINT DER
GEESTEN, de meesterlijke ontknoping van zijn vierluik HET KERKHOF
DER VERGETEN BOEKEN. Carlos Ruiz Zafón is voor interviews
beschikbaar. De eerdere romans van het vierluik, DE SCHADUW VAN
DE WIND, HET SPEL VAN DE ENGEL en DE GEVANGENE VAN DE
HEMEL zijn stuk voor stuk hedendaagse klassiekers geworden. Hun
magische universum heeft miljoenen lezers over de hele wereld
betoverd. In Nederland en België verkochten de eerste drie delen tot nu
toe meer dan 1,2 miljoen exemplaren.

Details Daniel Sempere is niet langer dat kleine jongetje dat een uniek exemplaar van
DE SCHADUW VAN DE WIND vindt in HET KERKHOF DER VERGETEN
BOEKEN. Inmiddels is hij een jongeman die zich nog steeds het gezicht van
zijn moeder niet kan herinneren en zweert de ware toedracht van haar dood te
ontrafelen. Een oude bekende, een mysterieus boek en talrijke omzwervingen
door Barcelona en Madrid brengen hem steeds dichter bij de waarheid.

Opnieuw betovert Zafón ons met een wonderlijke, onvergetelijke reis door zijn
magische universum waarin alle hoofdpersonen van de saga de revue
passeren en die het vierluik HET KERKHOF DER VERGETEN BOEKEN op
duizelingwekkende wijze sluit.

Carlos Ruiz Zafón (1964, Barcelona) is de meest gelezen Spaanse schrijver
na Cervantes. Vele miljoenen exemplaren gingen wereldwijd over de
toonbank, zijn werk is in meer dan 50 talen verschenen en werd bekroond met
talrijke literaire prijzen.

Voor digitale proeven, interviewaanvragen of meer informatie neem contact op
met: Marije Lenstra E. marije.lenstra@awbruna.nlof T. + 31 (0)20 218 1605.

Citaten In het oproepen van intrigerende decors betoont Zafón zich nog altijd een
meester. 
— NRC HANDELSBLAD

Verhalen vertellen kan hij als de beste. 
— DE STANDAARD
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Onvervalste bildungsroman, mooi van taal en vol sprankelende dialogen
en scherpe observaties, tegen het decor van Barcelona. 
— ELSEVIER

Alsof García Márquez, Umberto Eco en Jorge Luis Borges samensmelten
in een wonderbaarlijk en spetterend spektakel. 
— THE NEW YORK TIMES

Zafón maakt deel uit van de traditie van schrijvers die, met Dickens als
grootste vertegenwoordiger, een groot publiek wisten te bereiken en
tegelijkertijd werk te schrijven die de tand des tijds doorstaan. 
— FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Carlos Ruiz Zafón is momenteel de meest getalenteerde grote
verhalenverteller ter wereld. 
— CORRIERE DELLA SERA

Een populair meesterwerk, een hedendaagse klassieker. 
— DAILY TELEGRAPH
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Duitsland, Engeland, Verenigde Staten, Finland, China en Scandinavië.
Stuk voor stuk van geweldige verhalenvertellers die je meenemen naar een
andere wereld of die de wereld dichterbij halen. Auteurs als Carlos Ruiz
Zafón, Almudena Grandes, Richard Russo, Stieg Larsson, David
Lagercrantz, Judith Schalansky, Adam Johnson, Joachim Meyerhoff, Fabio
Genovesi en Jaume Cabré hebben deze kwaliteiten al aan vele lezers
bewezen. Als enthousiaste lezers willen we zelf ook steeds weer opnieuw
verrast worden. Daarom blijven op zoek naar nieuw schrijftalent en boeken
waardoor je je als lezer weer kunt verwonderen over het leven en
ontdekkingen doet. Boeiend, indringend, meeslepend en vaak met een
vleug (zwarte) humor. Voor echte boekenliefhebbers.

Klik hier voor de laatste brochures.
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