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Ден Браун народився 22 червня

1964 року в Ексетер,

американському штаті Нью-

Гемпширі. Закінчив приватну

школу при академії, а потім і саму

академію. Після цього майбутній

письменник навчався в Амхерст-

коледжу в Массачусетсі, але на

останньому курсі перевівся в

університет міста Севільї в Іспанії

на факультет лінгвістики, який

закінчив у 1986 році. Ден Браун

неодноразово говорив, що всім,

чого досягнув у житті, він

зобов’язаний своєю освітою.
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Батько – професор Браун, викладач математики

академії Філліпс-Ексетер, автор посібників, за

якими і зараз навчаються діти в американських

середніх школах. Мати викладала музику у тому

ж навчальному закладі, а у вільний час грала на

органі місцевої єпископальної церкви.

У Дена Брауна є також брат Григорій і

сестра Валері. Завдяки батькам життя дітей

було цікавим та насиченим: з раннього

дитинства їх оточували творчість і

математика, а всілякі ребуси були

невід’ємною частиною виховання.
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Перший альбом отримав ім’я свого

автора «Ден Браун» у стилі софт-рок.

Наступний альбом «Ангели і демони» був

записаний без залучення професійних

музикантів, партії бек-вокалу виконала

дружина письменника, у диска не було

навіть обкладинки.

Отримавши диплом, Браун перебрався

до Голлівуду, де викладав і одночасно

працював над створенням власного

музичного альбому. Тексти пісень, музику

та аранжування майбутній письменник

створював сам.

https://www.youtube.com/watch
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У 1995 році спільно з дружиною опублікував

книгу «187 мужчин, от которых следует

держаться подальше: путеводитель для

романтически фрустрированных женщин».

У 1993 році Ден Браун повернувся до

Нью-Гемпширу і став викладати

англійську мову в Амхерст-коледжі. Бліс

Браун, дружина Дена – художник та

мистецтвознавець, співпрацювала з ним у

наукових дослідженнях і супроводжувала

Дена в його численних дослідницьких

подорожах.
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У 1998 році письменник, якого завжди цікавили

філософія, історія релігії, криптографія та таємні

організації, опублікував свій перший роман-трилер –

«Цифрова фортеця» («Digital Fortress»), який

швидко став бестселером серед користувачів

Інтернету.

Другий пригодницький роман з

елементами трилера та інтелектуального

детективу, написаний у 2000 році –

«Ангели і демони» («Angels and

Demons»). Екранізація твору відбулась

2009 року.

2001 року у світ вийшов трилер «Точка

обману» («Deception Point»), у якому

піднімається проблема моральності у політиці та

у національній безпеці.
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У 2003 році пригоди професора Роберта Ленгдона з

«Ангелів і демонів» були продовжені романом «Код да

Вінчі» («The Da Vinci Code»).

За перший тиждень продажів роман «Код да Вінчі»

посів перше місце в списку Нью-Йоркських бестселерів і

розмістився на вершині бестселерів журналу Уолл-Стріт.

Пізніше став хітом номер № 1 у всіх великих рейтингах

бестселерів в країні. У травні 2006 року у світ вийшла

екранізація роману.
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У вересні 2009 року опубліковано роман

«Втрачений символ» («The Lost Symbol»),

який відкриває завісу таємниці масонського

минулого Америки і стає третім романом

про Роберта Ленгдона. Роман видано більш

ніж 6-мільйонним тиражем англійською

мовою, з них більше 1,5 мільйона

екземплярів були куплені у перший же день.

2017 року світ побачив нові пригоди Роберта

Ленгдона у романі «Джерело» («Origin»). Книга

вийшла 3 жовтня 2017 року у видавництві

«Даблдей». Українською роман вийшов у травні

2018 року у видавництві «Клуб сімейного

дозвілля», під назвою «Джерело».

2013 року вийшла четверта частина

цієї серії — «Інферно» («Inferno»).
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Письменник займається також журналістикою, регулярно

публікується в журналах «Newsweek», «TIME», «Forbes», «People»,

«GQ», «The New Yorker», виступає в різних популярних радіо - і

телепрограмах.



Сліпий бачить те, що бажає бачити.

Уміння прощати… це найбільший Божий дар….

Трохи віри – і людина здатна творити справжні чудеса.
Зовсім трохи віри ….

Пам'ятай нинішній день ... бо з нього починається вічність. 

Існує тільки одна форма інфекції, яка поширюється швидше,  
ніж вірус. І це – страх. 

Любов – особиста справа кожного, світ не зобов'язаний знати

подробиці.

*

*

*

*

*

*

Іноді для того, щоб побачити чиюсь істину, треба просто

подивитися з іншого боку. 
*
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