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Wijnboer presenteert eerste wijnroman 

Ilja Gort maakt wijntour langs selexyz boekhandels 
 
Auteur en wijnboer Ilja Gort ruilt zijn Franse château tijdelijk in voor een roadshow door heel 
Nederland, ter promotie van zijn eerste wijnroman Het Merlot Mysterie. Twee maanden lang toert Gort 
langs elf selexyz boekhandels, waarbij hij op geheel eigen wijze zijn boekpresentatie combineert met 
een proeverij van zijn best-selling La Tulipe en Château de la Garde wijnen. Onder het motto ‘Zet Ilja 
aan het werk’ voorziet hij in die periode al zijn boeken - besteld via selexyz.nl - van een persoonlijke, 
gekalligrafeerde boodschap en handtekening. 
 
Ilja Gort:“Het Merlot Mysterie is een van de eerste wijnromans ter wereld. Het is enorm spannend en geestig 
om te lezen, maar het biedt ook boeiende weetjes over wijn. Wie het boek leest moet er beslist een glas Merlot 
bij drinken om zo de sfeer van het boek optimaal te proeven. Ik garandeer rode wangen aan alle lezers, of het 
nu door de wijn of door het verhaal komt!” 
 
Veni, vidi, vini 
Van woensdag 12 november tot en met vrijdag 19 december toert Ilja Gort met zijn 
‘wijnboerenroadshow’ langs 11 selexyz boekhandels door het hele land. De tour 
staat in het teken van zijn nieuwe wijnroman Het Merlot Mysterie. De wijnboer/auteur 
creëert een spectaculaire wijnshow rondom de presentatie van zijn boek, onder meer 
met een exclusieve proeverij van zijn La Tulipe en Château de la Garde wijnen. Ook 
signeert hij al zijn boeken ter plekke. Wie (één van) zijn boeken via de website, 
selexyz.nl, bestelt kan een persoonlijke boodschap doorgeven aan Gort, die hij 
vervolgens kalligrafeert in het bestelde boek en terugstuurt in feestelijke verpakking. 
Meer informatie via www.selexyz.nl 
 
Over Ilja Gort  
Ilja Gort (1951) is in Nederland bekend geworden door zijn carrière als componist, met name op het gebied 
van reclamemuziek. Zo componeerde hij onder meer succesvolle reclamehits voor internationale merken als 
Nike, Coca Cola, Microsoft, Philips en Nescafé. In 1994 laat Gort zijn wens in vervulling gaan door de aankoop 
van een wijnkasteel bij Bordeaux. Gorts ‘La Tulipe’ wijnen worden wereldwijd geprezen en hij is uitgeroepen tot 
een van de beste wijnboeren van Frankrijk. Ook schrijft Gort boeken, met name over Frankrijk en over wijn. Hij 
heeft inmiddels vijf boeken geschreven. Zijn nieuwste boek, Het Merlot Mysterie, is zijn eerste wijnroman. 
www.tulipe.nl 
 
Over de selexyz boekhandels 
selexyz is de grootste boekenverkoper van Nederland en is voor het vierde achtereenvolgende jaar door het 
publiek verkozen tot beste boekwinkel. Eind vorig jaar ontving selexyz tevens de titel: beste retailer van het 
jaar. Tot de selexyz boekhandels behoren: selexyz adr. heinen, selexyz broese, selexyz dekker v.d. vegt, 
selexyz de tille, selexyz dominicanen, selexyz donner, selexyz gianotten, selexyz kooyker, selexyz scheltema, 
selexyz scholtens, selexyz van piere, selexyz verwijs. www.selexyz.nl  
 
 


