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Sandkornsteorien François Schuiten Hent PDF Forlaget skriver: Brüsel bliver ramt af mystiske hændelser og
Mary von Rathen bliver tilkaldt. Som tiden går tager anormaliteterne til i fart og snart trues hele byens

eksistens, er der en sammenhæng imellem primtal og sand og hvad har en fjerntliggende krigerstamme med
brüsel at gøre?

Forfatteren:
Benoit Peeters er franskmand og født i Paris, 1956, men bor idag i Bruxelles. Benoit Peeters slog

internationalt igennem med serien Hemmelighedsfulde byer i 1983, som han skabte sammen med tegneren,
Francois Schuiten. Han er dog også kendt som en eminent kritiker samt Tintin-ekspert. Benoit Peeters lavede
sammen med Bogfabrikkens forlægger, Jens Peter Agger Hergé. Bogen om Tintin og hans skaber, som til dato

stadigvæk af kendere betragtes som den bedste bog om Tintin.

Tegneren:
Francois Schuiten, belgier født i Bruxelles i 1956. Man kan altid kende Schuiten på hans arkitektoniske stil.

Det er der egentlig ikke noget underligt i, da begge hans forældre er arkitekter og ligeså er en af hans
søskende. Han er så at sige flasket op med arkitektur, og kendere af Bruxelles og København vil nikke
genkende til mange af de bygninger brugt i hans serie Hemmelighedsfulde byer lavet i samarbejde med
Benoit Peeters. Schuiten slog for alvor igennem i 1983 med netop omtalte serie! Han har arbejdet som
scenograf og grafisk designer, har som kuriosum lavet 15 frimærker for Belgien, og er blevet slået til

ridder(baron) af den belgiske konge. Han bor sammen med sin kone Monique og har 4 børn.
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