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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.

Lydbogen er indlæst af Karsten Pharao.
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