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Under en strålende sol Khaled Hosseini Hent PDF Forlaget skriver: »Hosseini skriver med den sansemættede
detaljerigdom og den enestående varme, vi kender fra Drageløberen«.

- Politiken

»En fantastisk gribende historie.«
- Bibliotekernes lektørudtalelse.

»En dramatisk, farverig og brutal skæbnehistorie.«
- Jyllands-Posten

»Under en strålende sol kravlede helt ind under huden på mig - på den fabelagtige måde.«
- Fyens Stiftstidende.

»Glæd dem til at blive ægte indigneret, underholdt og rørt.«
- Kristeligt Dagblad

»Denne roman bør stå på alles hylder.«
- Tjeck Magazine

»Khaled Hosseini slår til igen.«
- Lokalavisen Frederiksberg

»Fantastisk medrivende.«
- Sirene

»Den er rå og brutal og samtidig smuk og poetisk.«
- bogrummet.dk

»Man får som læser, det man længes efter, men måske ikke altid har lige godt af.«
- FEMINA

»Hosseini fortæller i et nøgternt sprog om det gode og det dårlige i mennesker. Under læsningen kommer man
igennem hele følelsesregisteret - sorg, vrede, foragt, afmagt, men også varme, glæde, fryd og begejstring.«

- Ugeavisen Ansager

»Bogen er fantastisk og man lægger den ikke fra sig før sidste side er læst.«
- KIWI Magazine
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