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Drager over Kabul Morten Hesseldahl Hent PDF Forlaget skriver: Mathias Toldstrup er en ung kunstner med
uklare forestillinger om, hvad han skal stille op med sit liv. En tilfældig affære med en gådefuld kvinde - og

det efterfølgende fund af et lig i en norsk skovtykning - forandrer alt.

Lars-Ole Ravn er udenrigsminister. Han tænker med glæde på børnene i Kabuls ruiner, der igen er begyndt at
sætte drager op, men han ser med bekymring frem mod et såkaldt dialogarrangement mellem den afghanske

præsident Hamid Karzai og den uforsonlige islamkritiker Mona Tariq.

Også andre har øjnene rettet mod arrangementet: En islamistisk terrorcelle, en afghansk soldat på
specialmission i Europa og den danske efterretningstjeneste, der slås med indre stridigheder. Og i Iran

drømmer præsidenten nukleare drømme.

Drager over Kabul er en politisk thriller sat i en højaktuel ramme, der næsten kunne minde om virkeligheden.

»Drager over Kabul er ikke bare en i særklasse velkomponeret og velskrevet spændingsroman ... den er også
et højt velkomment indlæg til fordel for omtanken og refleksionen.«

- Jyllands-Posten

»Hesseldahls styrke ligger i hans sprog, i hans gode replikbehandling. Morten Hesseldahl skriver bedre end
mange af sine kolleger blandt danske spændingsforfattere i dag.«

- Information

»Spændende og vedkommende.«
- Ekstra Bladet

»Et nuanceret og gennemtænkt billede af et ret så tænkeligt scenario i dette land. Den bør læses.«
- Kristeligt Dagblad

»Drager over Kabul er en intelligent læseoplevelse, som med indsigt i politisk og religiøs kompleksitet giver
læseren indblik i en virkelighed, der venter lige om hjørnet.«

- Fyens Stiftstidende

»Der er ikke mange, der gør det intelligent og samtidig så elementært underholdende som Drager over Kabul
... Drager over Kabul er en meget fængslende thriller, og mens man læser den, tænker man ikke på så meget

andet.«
- Politiken

»Højspændt og elegant gennemført politisk spændingsroman.«
- 24 Timer
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