De schaduw
van de wind
Dwaal door het mysterieuze Barcelona van Zafón
De combinatie van duistere intriges, romantiek en aandacht voor
boeken leverde Zafón wereldwijd massa’s fans op. Verhalen met veel
melodrama en een geheimzinnige duistere toets die flirten met
de gothic novel en het mystieke misdaadverhaal. 1436 bladzijden
spanning en mysterie troef in dit magnum opus van de Spaanse
grootmeester, Carlos Ruiz Zafón.

Het spel van
de engel
In het turbulente Barcelona van de jaren twintig krijgt de jonge
broodschrijver David Martin, geobsedeerd door een onmogelijke
liefde, het aanbod van een mysterieuze uitgever om een boek te
schrijven zoals nog nooit geschreven is, een boek dat de wereld
zal veranderen. De tol die David hiervoor moet betalen is echter
torenhoog.
Een labyrintisch verhaal vol intriges, verraad, vriendschap en
tragedie, maar ook een verhaal over de gevaarlijke kunst van het
schrijven en de macht der woorden. 558 blz.

In het oude centrum van Barcelona ligt het vergeten Kerkhof der
Vergeten Boeken. Hoofdpersoon Daniel Sempere wordt door zijn vader,
weduwnaar en boekhandelaar, meegenomen naar de geheimzinnige,
verborgen wereld van verhalen.
Vanaf dat moment neemt Daniels leven een wending die hij niet had
kunnen voorzien. Hij mag een boek uitzoeken en kiest De schaduw van
de wind, geschreven voor een zekere Julian Carax. Het boek laat hem
niet meer los, ook al schudt de wereld tijdens het grauwe Franco-regime
om hem heen op zijn grondvesten. 560 blz.

De gevangene
van de hemel
Barcelona 1957. Daniel Sempere en zijn vriend Fermín Romero de
Torres, de helden uit De schaduw van de wind, moeten er opnieuw
opuit om de grootste uitdaging van hun leven het hoofd te bieden.
Net nu het leven hun schuchter begon toe te lachen, duikt er een
verontrustende figuur op in de boekenwinkel van de heer Sempere en
hij dreigt een gruwelijk geheim te onthullen dat al decennia begraven
ligt in het duistere geheugen van de stad. 318 blz.

