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DIA i HORA SESSIÓ
Divendres 14 d’octubre a les
19:30h.

La memòria és l'ara més perillosa de
totes...La veritat d'un home és la mentida
d'un altre home.
Princeton, 1987. El reconegut professor de
psicologia Joseph Wieder és assassinat
brutalment. Nova York, vint-i-cinc anys més
tard. L'agent literari Peter Katz rep un
manuscrit. O es tracta d'una confessió?
Amb El llibre dels miralls descobriràs una
arma ben perillosa: la ment humana, amb la
seva enorme capacitat de maquillar i, fins i
tot, falsificar records.

Qui és

Eugen Ovidiu Chirovici

Després de graduar-se a l'Acadèmia Romanesa
d'Economia, es va embarcar en una carrera
professional com a periodista, dirigint primer un
diari i després una cadena de televisió. També ha
escrit diverses obres de no ficció, com Rumors
That Changed the World: A History of Violence
and Discrimination (Rowman i Littlefield, EUA,
2014) i Gods, Weapons & Money: The Puzzle of
Power (Nortia Press, EUA). , 2014). Actualment tié
tres doctorats, en Comunicació, Economia i
Història. A partir del 2015 es vaig dedicar
únicament a escriure.

Eugen O. Chirovici (11 de maig de 1964, Făgăraș,

La seva primera novel·la en anglès, The Book of

Romania) és un autor romanès de suspens i

Mirrors (Atria - Century, 2017 / 2018) és un best-

delicte. Nascut a Transsilvània en una família

seller internacional i ha estat traduïda a més de

romanesa - hongaresa - alemanya, va debutar a la

39 idiomes. L'adaptació de la pel·lícula, Sleeping

literatura amb una col·lecció de contes i la seva

Dogs, està actualment en desenvolupament amb

primera novel·la, La matança, va vendre més de

Nickel City Pictures, mentre que la seva segona

100.000 exemplars. El seus escrits abasten tant la

novel·la Bad Blood s'ha publicat a més d'una

ficció com la no ficció, principalment economia,

dotzena de països.

història i afers internacionals.

