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Åndernes labyrint Carlos Ruiz Zafón Hent PDF Barcelona i slutningen af 1950‘erne.Daniel Sempere, drengen
der opdagede en bog, som kom til at forandre hans liv, er i gang med at afdække mysteriet om sin mors død.
Et mysterium, der har åbnet en sorg og en afgrund i hans sjæl. Da Alicia Gris dukker op, skal hun vise sig at
være den person, der hjælper ham med at finde forklaringen på familiens hemmelige historie - men til en

meget høj pris. Åndernes labyrinter en fortælling fuld af lidenskab, intriger og eventyr. Denne roman afslutter
Carlos Ruiz Zafóns store saga, De glemte bøgers kirkegård, der blev indledt medVindens skygge i 2004.

Carlos Ruiz Zafón (f. 1964) er en spansk forfatter født i Barcelona. Han fik sin litterære debut i 1993 med
værket "El príncipe de la niebla". Han har vundet adskillige litteraturpriser igennem mere end tyve år,

heriblandt The edebé literary prize for young adult fiction (1993) og BookSence Book of the Year (2005).
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