
6. Carlos Ruiz Zafón – The shadow of  the wind (2008) 

 
 

Az egyik legkedveltebb és legtöbbet fordított spanyol író napjainkban kétséget kizáróan Carlos 

Ruiz Zafón, aki sejtelmes regényeivel méltán nyerte és nyeri el olvasók millióinak bizalmát, 

rajongását. Első regényeit meglehetősen gyorsan lefordították angolra (spanyol nyelvtudásomon 

lenne még mit dolgozni ) így hozzáférhetővé vált még abban az időben, amikor idehaza nem 

nagyon ismerték a nevét. Az elmúlt évek során, több könyve is megjelent magyarul 

következésképpen a rajongók száma növekedésnek indult. Az író, barcelonai magányában veti 

papírra kiváló regényeit, ami izgalmas, és fordulatokban gazdag cselekményáradatot nyújt az 

olvasók számára világszerte. De azt kevesen tudják, hogy ez a méltán népszerű író zenét is 

komponál, ráadásul nem is akármilyet, hanem olyat, amitől néha még a lélegzet is eláll, 

amennyiben fogékonyak vagyunk az ilyen stílusú zenére.  

 

Mindenekelőtt érdemes leszögezni, hogy az író zenéi szabadon hozzáférhetőek honlapján, rövid 

keresgélés után. Az ötlet egyszerűen zseniális, miszerint ha már írtunk egy könyvet, akkor ne 

sokat húzzuk a drága időnket, hanem írjunk hozzá egy lemeznyi dalt is. Zafón megcsinálta, és 

tegyük hozzá, hogy ez nemcsak egyszeri fellángolás volt, mert azóta már egy másik nagysikerű 

könyvéhez is komponált egy közel egyórás albumot. A ’The shadow of  the wind' a mai napig a nagy 

kedvenceim között szerepel, de az ok, hogy miért, azt teljes homály fedi, nincsen rá semmiféle 

magyarázat. Ez az LP egyszerűen JÓ. A dalok sokszínűsége lehet talán a válasz a kissé költői 

kérdésemre.  

 

Sokan, akik olvasták a könyvet, állítják, hogy érdemes a lemezt a könyv olvasása közben (is) 

hallgatni. Nos, az "is" szócska nem véletlenül került zárójelbe, mert abban biztos vagyok, hogy a 

lemez önmagában is komplex módon szórakoztat, kikapcsol, ugyanakkor a hallgató figyelmét 

kéri, hogy ’íme, itt vagyok, hallgassatok meg!’. Nincsen hangszeráradat, csak egy szimpla 

zongora, amiből szebbnél szebb dallamokat csal ki a spanyolországi maestro, miközben 

párhuzamot is von a könyve és zenedarabjai közé, amely néhol sejtelmes, néhol misztikus, illetve 

drámai, ám eközben egyetlenegy célt tart lelki szemei előtt, hogy hatást érjen el és ne engedje a 

hallgatóság figyelmét elkalandozni. A lemez kissé mesejellegű, de érthető, mert Zafón mesél, 

nemcsak a könyveiben, hanem a zenéjében is. Hallgatásra ajánlott. NAGYON!  
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