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BESKRIVNING

Dan Browns nya bok ? Inferno ? utkommer på Albert Bonniers Förlag, och i resten av världen, den 14
maj.Varje gång Dan Brown levererar en ny roman överraskar han. Som historieberättare har han förmågan
att ta med läsarna på ett andlöst spännande äventyr in i en mystisk värld av symboler och hemliga koder på
samma gång som han lär oss något nytt. Denna gång är han inspirerad av Dantes Inferno:?Även om jag
läste Dante som ung student var det inte förrän nyligen, då jag gjorde efterforskningar i Florens, som jag
kom att förstå den enorma betydelse som Inferno har haft ända in i vår tid?, säger Dan Brown.I denna nya
spänningsroman, återigen med Robert Langdon i huvudrollen, återvänder Dan Brown till det gamla
Europas hjärta och till de sammanhang som fascinerade redan i hans stora succé Da Vinci-koden.Da
Vinci-koden är en av de största bästsäljarna någonsin med 81 miljoner sålda böcker världen över. Den är
en av de tio mest lästa böckerna tillsammans med Bibeln, Harry Potter-serien och Borta med vinden.Dan
Browns senast utkomna bok Den förlorade symbolen (2009) sålde en halv miljon exemplar bara i
Sverige.Översättare: Lena Karlin och Peter Samuelsson Översättare: Lena Karlin,Översättare: Peter
Samuelsson,Omslagsformgivare: John Eyre
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Inferno | Dan Brown

Inferno, Lund: Se 66 objektiva omdömen av Inferno, som fått betyg 3,5 av 5 på TripAdvisor och rankas
som nummer67 av 220 restauranger i Lund.

Inferno (Robert Langdon, #4) by Dan Brown - Goodreads

Inferno has 404,628 ratings and 35,470 reviews. Ashley said: I guess this will fulfill my yearly quota for
Mickey Mouse watch-clad academics who solve an...

Inferno | Definition of Inferno by Merriam-Webster

Inferno definition, hell; the infernal regions. See more.
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