Inferno, de Dan Brown, em
Portugal a 10 de julho.
No dia do lançamento internacional a 14 de maio, a
Bertrand Editora disponibiliza toda a obra anterior do
autor em eBook.
A edição portuguesa de Inferno, de Dan Brown, chega às livrarias em
10 de julho. Segundo o jornal britânico The Guardian, um pouco por
todo o mundo, os livreiros acreditam que este pode ser o livro que mais
venderá este ano.
Inferno marca o regresso de Robert Langdon, o famoso simbologista
de Harvard, que protagonizou O Código Da Vinci, Anjos e Demónios e
O Símbolo Perdido. Este novo romance é passado em Itália e é sobre o
clássico da literatura, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, a que vai
buscar o título de uma das partes, o Inferno. O autor disse este fim-desemana em entrevista ao Sunday Times que considerava este livro o
seu romance mais negro.
Amanhã, 14 de maio, dia em que será conhecida a edição internacional
de Inferno, a Bertrand Editora disponibiliza também as versões eBook
de O Código Da Vinci, Anjos e Demónios A Conspiração, Fortaleza
Digital e O Símbolo Perdido. Neste momento, é já possível fazer a précompra de uma edição especial da versão portuguesa de Inferno, com
capa dura, em várias cadeias livreiras.
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Imprensa internacional, sobre Inferno:
«O Inferno está repleto de truques (…) O senhor Brown acaba não só
por nos deixar um trilho de migalhas acerca de Dante (afinal de contas,
isto é o Inferno), mas também por brincar com os conceitos de tempo,
género, identidade, célebres atrações turísticas e medicina futurista.»
The New York Times
«A grande ênfase está na prodigiosa pesquisa e na paixão por
factoides que enformam as histórias do senhor Brown, a facilidade com
que os põe em ação, os truques engenhosos e os grandes clímaces.»
The New York Times
Crítica no New York Times, ontem:
http://www.nytimes.com/2013/05/13/books/inferno-by-danbrown.html?emc=eta1
Artigo no The Guardian, hoje:
http://www.guardian.co.uk/books/2013/may/13/dan-brown-infernoblockbusting-sales
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