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Fatimas hånd Ildefonso Falcones Hent PDF Forlaget skriver: Ny bestseller af forfatteren til Havets
Katedral. I 1500-tallets Andalusien stræber den unge Hernando efter frihed - for sig selv og sit folk. Som

uægte søn af en katolsk præst og en muslimsk kvinde efter en voldtægt fanges han i et brutalt opgør mellem
to religioner og i et spil om kærlighed, han umuligt kan vinde.Fatimas Hånd er en gribende og brutal rejse

med tragedier og triumfer i det gryende moderne Spanien. 

****
»En roman man flytter ind i.«

- Politiken

****
- Berlingske

»En Romeo og Julie, en West Side Story, en nutidsroman, som griber fat i de selvsamme fordomme, som
samler og skiller forskellige folkeslag i vores verden i dag. Kampen for at have hinanden. Kampen for den

man elsker,«
- Nordjydske Stiftstidende

»En meget gribende bog, og man bliver både chokeret og bedrøvet over de grusomheder, der begås i en
religions navn (...) Jeg vil klart anbefale denne bog, der har både tragedie, kærlighed og passion.«

- litteratursiden.dk 
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