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Drageløberen Khaled Hosseini Hent PDF »Der er sider i Drageløberen, man ikke kan læse, fordi man må se
gennem glædes- og smertetårer, og bogstaverne forsvinder som vejskilte i silende regn... Der er sommerdage,

man føler, at man spildte, men ikke den uge, man læste Drageløberen.«
- Johannes Møllehave i Politiken

»Jeg indrømmer gerne, at jeg voldlæste denne roman... og græd. Man er som læser i selskab med en fantastisk
historie med en hel vifte af dybe, menneskelige grundtemaer... Denne roman er voldsom fiktion og fattelig

virkelighed. Læs den dog!«
- Kristeligt Dagblad

»En historie, man ikke glemmer igen. Fordi den er uskyldig, grum, rørende. Fordi den er medrivende fortalt...
Og så er det en god fortælling, Khaled Hosseini har haft på hjerte. Ikke til at komme udenom. Ikke til at

lægge fra sig. En fortælling, der bliver i hjertet.«
- Jydske Vestkysten

»Hjerteskærende... en smukt fortalt, gribende historie.«
- Berlingske Tidende

»En fremragende, moderne skæbnefortælling... Drageløberen er endnu et eksempel på, hvor vigtig den
såkaldte immigrantlitteratur er for vores forståelse af verden her og nu.«

- Fyens Stiftstidende

»Svigt, skam og soning er den treklang, der danner det psykologiske grundmønster i denne pageturner af en
roman...«
- Politiken

»... den er enormt spændende. Der er knald på farverne, lugtene, følelserne... man skal være af træ for ikke at
lade sig rive med af denne storladne orkestrering af eviggyldige spørgsmål om identitet, oprindelse,

klasseforskelle, skyld og tilgivelse.«
- Jyllands-Posten
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