
No obstant això, si algú el vol comprar en paper es pot trobar a:
                

El llibre estarà disponible en préstec per a tots els membres del club en format
digital a través d'Ebiblio. A partir de l'1 de març podreu accedir a Ebiblio amb el
vostre carnet de la Xarxa de Biblioteques Públiques i us el podreu descarregar. 

                

Amb el teló de fons d'un Afganistan respectuós
amb les seves riques tradicions ancestrals, la vida
a Kabul durant l'hivern de 1975 es desenvolupa
amb tota la intensitat d'una ciutat confiada en el
seu futur, i ignorant que s'acosta un dels períodes
més cruents que han patit mai els mil·lenaris
pobles que l'habiten.
Aquesta és la inoblidable i colpidora història de
l’amistat entre l’Amir i en Hassan, dos nens que
creixen junts a Kabul durant els últims dies de la
monarquia afganesa: un d’ells, fill d’un home ric i
poderós, i l’altre, un hazara de classe inferior.
Després de la invasió soviètica, l’Amir i el seu pare
abandonen el país i comencen una nova vida a
Califòrnia. Però el passat sempre torna, i el pes de
la traïció de vegades esdevé massa feixuc.
Una bellíssima novel·la sobre l’amistat, la traïció i
el preu de la lleialtat.
Amb més de 23 milions d'exemplars venuts en 54
llengües, El caçador d’estels pot considerar-se un
clàssic contemporani.
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      K H A L E D  H O S S E I N Ide:

Novel·lista i metge, Khaled Hosseini va néixer el 4
de març de 1965 a l'Afganistan, però també és
ciutadà dels Estats Units, on va arribar als quinze
anys amb la seva família com a asilats polítics. El
2003, la seva novel·la de debut, El caçador d'estels,
es va convertir en un best-seller internacional, que
va estar 101 setmanes en la llista de llibres més
venuts als EUA. La segona novel·la, Mil sols
esplèndids, es va publicar el 2007. De totes dues
obres, se n’han venut més de 38 milions
d’exemplars en 70 països. Posteriorment ha escrit
I el ressò de les muntanyes (2013) i Súplica a la mar
(2018).
 
Hosseini és també ambaixador de bona voluntat
per a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats i el fundador de The Khaled Hosseini
Foundation, que promou l’ajuda humanitària als
afganesos.

https://biblioteca.ebiblio.cat/opac/#index
https://www.megustaleer.com/libros/cometas-en-el-cielo/MES-113954
https://www.penguinrandomhouse.com/books/288619/the-kite-runner-by-khaled-hosseini/
https://www.grup62.cat/llibre-el-cacador-destels/119241

