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Trzeba było „ tylko” wyobraźni Pisarza i jego wielkiej  miłości do Miasta, by 
świat literatury „oszalał” na tle Carlosa Ruiza Zafona i Barcelony!  
On i Ona stali się nierozerwalni-mówisz Zafon myślisz Barcelona. 
Trzeba było „tylko” wyobraźni i wrażliwości czytelnika, by przeżyć 
niezapomnianą literacką przygodę. 

CIEŃ WIATRU to książka, która wpłynęła na czytelników całego świata. 
Przetłumaczono ją na 20 języków, wydano w 30 krajach. Ponad 6 milionów jej 
egzemplarzy sprzedano na świecie, w tym ok. 200 tys. w Polsce. Od 2005 roku 
utrzymywała się na pierwszych miejscach list bestsellerów, także u nas. 

Letnim świtem 1945 roku uliczkami starego miasta mały Daniel podąża 
za ojcem księgarzem i antykwariuszem ku tajemnicy- Cmentarza Zaginionych 
Książek, która nieodwracalnie zawładnie jego życiem. Chłopiec ma wybrać 
jedną książkę by ocalić ją od zapomnienia. Wybrał „Cień wiatru”, a tak 
właściwie...ta książka wybrała jego. Zabrała go w największą i najbardziej 
niebezpieczną przygodę  życia. Wielowątkowa opowieść, namiętności, miłość, 
zwroty akcji, ludzkie losy, tajemnice miasta, groza, sensacja, obok rzetelna 
historia, szlachetne uczucia, zaduma i refleksja. Wszystko to wymieszane  
w idealnych proporcjach jak w dobrym koktajlu. Cała historia rozgrywa się  
w przecudownej atmosferze i scenerii Barcelony otulonej wszechobecną mgłą.  
Dusza i puls miasta towarzyszą czytelnikowi do ostatnich stron powieści. 

Dziękuję Zafonowi, że zabrał mnie w tak fascynującą literacką podróż. 
Pokazał Barcelonę, którą darzę sentymentem  i uczuciem. „Cień wiatru” stał 
się moim przewodnikiem po mieście. Widziałam i poznałam miejsca opisane  
w powieści. I co najważniejsze- Cmentarz Zaginionych Książek naprawdę 
istnieje! Znalazłam wąski zaułek- uliczka Carrer de LArc del Teatre- ukryty  
w samym sercu Barcelony- dzielnicy Reval, tuż koło jednej z najsłynniejszych 
ulic Europy -Rambli i tam zobaczyłam...drzwi z litego, sczerniałego od starości i 
wilgoci drewna. To za nimi kryła się tajemnica, która mnie porwała. 

Do jej odkrycia zachęca teraz BIBLIOTEKA SZKOLNA.  „Cień wiatru” czeka. 
Może tym razem wybierze Ciebie?!  
 
„Zazdroszczę wszystkim, których czeka jeszcze przyjemność czytania tej 
powieści !”  
          B.B. 
 
  
 


