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A HISTÓRIA DE UMA CATEDRAL
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E m Notre-Dame, Ken Follett descreve as emo-

ções que sentiu ao saber do incêndio que qua-

se destruiu uma das maiores catedrais do mundo:

“A magnífi ca Catedral de Notre-Dame de Paris, uma 

das maiores realizações da civilização europeia, es-

tava em chamas. Aquela visão nos deixou estupefa-

tos e profundamente perturbados. Fiquei à beira das 

lágrimas. Algo inestimável estava morrendo diante 

dos nossos olhos. Era uma sensação desconcertante, 

como se a terra estivesse tremendo.” 

O autor refl ete sobre o papel que a catedral desempe-

nhou ao longo do tempo e revela a infl uência que ela 

exerceu tanto em outras catedrais ao redor do mundo 

quanto em um de seus mais conhecidos e adorados 

romances, Os pilares da Terra. 

“Dois dias depois que o incêndio co-

meçou, viajei para Paris a fi m de par-

ticipar de uma conversa sobre cate-

drais num programa de televisão. 

Na manhã seguinte, minha editora 

francesa me pediu que escrevesse 

um pequeno ensaio sobre a Notre-

-Dame e sobre o que a catedral re-

presenta para todos nós. Ela disse 

que a editora doaria os lucros para 

o fundo de reconstrução e que, se 

eu quisesse, poderia fazer o mesmo 

com os direitos autorais. ‘Sim’, res-

pondi. ‘Eu adoraria.’”

KEN FOLLET T

Neste relato não fi ccional, Ken Follett 

conta como a Notre-Dame de Paris 

se tornou peça fundamental em sua 

trajetória como escritor. Ele narra 

a história da catedral e mergulha 

no próprio processo criativo, numa 

emocionante homenagem não só à 

construção em si, mas também à en-

genhosidade humana.

KEN FOLLETT despontou como 

escritor aos 27 anos, com O bura-

co da agulha, thriller premiado que 

chegou ao topo das listas de mais 

vendidos em vários países e foi re-

lançado pela Editora Arqueiro em 

edição comemorativa de 40 anos. 

Depois, surpreendeu a todos com 

Os pilares da Terra – publicado em 

e-book pela Arqueiro –, romance que 

até hoje, mais de 30 anos após seu 

lançamento, continua encantando o 

público mundo afora. Coluna de fogo, 

ambientado no mesmo cenário, é o 

lançamento mundial mais recente 

do autor.

Dele, a Arqueiro publicou também 

a série O Século (Queda de gigantes, 

Inverno do mundo e Eternidade por um 

fi o), Mundo sem fi m, Um lugar chamado 

liberdade, Noite sobre as águas, As espiãs 

do Dia D, O homem de São Petersburgo, 

A chave de Rebecca, O voo da vespa, Con-

tagem regressiva, Tripla espionagem e 

Uma fortuna perigosa.

Para mais informações, visite o site:

www.ken-follett.com
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Os direitos autorais deste 
livro serão doados para ajudar na 

reconstrução da Notre-Dame
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