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Roman Game of Thrones-scenarioschrijver David Benioff 
verschenen 

 
Deze week verscheen de roman Stad der dieven van David Benioff. Benioff 
verwierf onder andere bekendheid als scenarioschrijver en producent van 
de populaire HBO-serie Game of Thrones. De serie won in totaal 47 Emmy’s 
en eindigde dit voorjaar na acht seizoenen.  
 
Stad der dieven speelt zich af in Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Twee jonge mannen zitten samen gevangen: de verlegen, dromerige Jood 
Lev Beniov en de opgewekte, charmante ladykiller en sterke-verhalen-
verteller Kolja. Een vooraanstaand kolonel belooft hen de vrijheid als  
het hen lukt om binnen vijf dagen een dozijn eieren te vinden voor de 
bruidstaart van zijn dochter. Een onmogelijke opdracht, want het is winter, 
er is honger en het land is verwoest. Wat volgt is een barre zoektocht door 
de verlaten straten van de stad en naar het gevaarlijke platteland. Een 
uitzonderlijk relaas over twee jonge mannen die hun humor en talenten 
inzetten om te kunnen overleven.  
 

David Benioff (1970, New York) begon in de jaren ’90 als fictieschrijver. Zijn 
debuut, The 25th hour, kwam uit in 2002 en werd goed ontvangen. Op verzoek van 
regisseur Spike Lee bewerkte hij The 25th hour later tot filmscript. Samen met 
Hugh Jackman bedacht hij de gemuteerde superheld Wolverine, schreef hij het 
script voor de film Troy (met Brad Pitt in de hoofdrol) en voor de film De vliegeraar 
(gebaseerd op de gelijknamige, wereldwijde bestseller van Khaled Hosseini). 
 

De pers over Stad der dieven: 
 

‘Stad der dieven is een pareltje van een roman, een intelligent, diepgevoeld avontuur dat ons 
meeneemt langs de duistere wegen van de gruwelijkste periode van de twintigste eeuw,  

geschreven door een van de grote verhalenvertellers van onze tijd.’  
– Carlos Ruiz Zafón, auteur van De schaduw van de wind 

 
‘Met veel humor, suspense en tragedie toont hij de wanhopige levens van mensen die gevangen 

zaten tussen twee tegengestelde krachten tijdens de Tweede Wereldoorlog.’ – The Guardian 
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* Stad der dieven verscheen eerder bij Uitgeverij Signatuur 
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