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"Endnu et pletskud fra det lille forlag, Jensen & Dalgaard ... en nordisk inkarnation af den japanske forfatter
Haruki Murakami ... LUFTKASTELLER er kvalificeret (u)hyggelæsning til de lange vinteraftener." Christian

Møgeltoft, Jyllands-posten

"Tilværelsens forunderlige absurditet lever i bedste velgående i romanen, og med mættede detaljer og en
særlig sans for poesi tager forfatteren os i hånden og fører os fra stemning til stemning." Alt for damerne

Virtuos og original roman om ensomhed, forløsning, kærlighed og håb - det, der holder sammen på alt ... også
luftkasteller.

En forsvunden boghandler, et jordfaldshul midt i byen og en revne i et fundament er sammen med krøllede
håb og en (nyre)sten i lommen nogle af de elementer, der virtuost mødes i denne originale roman af Søren

Jessen.
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