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Og bjergene gav genlyd Khaled Hosseini Hent PDF Forlaget skriver: Og bjergene gav genlyd er en stærk og
bevægende familiehistorie fortalt gennem flere generationer - fra Kabul og Paris til Californien og det græske
øhav. Om brødre og søstre, nære venner og fjerne slægtninge. Om hvordan vi elsker, sårer, bedrager, ærer og
ofrer sig for hinanden.Og hvordan de valg, vi træffer, kan få konsekvenser - ikke bare for os selv, men også

for vores efterkommere.

Khaled Hosseini er en af vor tids mest succesrige romanforfattere. Han debuterede med Drageløberen i 2003
og fulgte i 2007 op med Under en strålende sol. Begge bøger har på verdensplan solgt over 40 millioner
eksemplarer i mere end 70 lande, og her i Danmark har de til sammen solgt over 600.000 eksemplarer.

Perfekt gaveidé til en god pris. Med denne eksklusive hardbackudgave får du en rigtig god læseoplevelse i
lækkert design og med læsebånd. En smuk bog til dig selv eller en, du holder af.

Pressen skriver:
»Fuldt på højde med Drageløberen.«

****** - Berlingske

»Hele vejen igennem skriver Hosseini medrivende og billeddannende. Kærligt og medfølende (...) en bog,
man om morgenen glæder sig til at stå op til.«

***** - Politiken

»Gribende, forunderlig, raffineret (...) anbefales på det varmeste.«
- Kristeligt Dagblad

»En helt uforglemmelig bog.«
- Weekendavisen

***** - Ekstra Bladet

»Når Khaled Hosseini skriver, får man personerne helt ind under huden. Gå ikke glip af denne bog! (.) Jeg
både grinede og græd ...«

 - Jane Andersen, bogblogger.dk
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