
Læserne sagde om ”Sandhedens djævlekløer”: 

Søren Lydersen:  

Det er en forrygende bog. LÆS DEN FOLKENS & tak for oplevelsen Rune… 

Lisa Hildegardt:  

Sandhedens Djævlekløer får fem ☆☆☆☆☆ ♥ 

Morten Sørensen:  

Mageløs bog... Kan næsten ikke lægge den fra mig :) (…) den bedste bog, jeg har læst i årevis og jeg- 

fortællerformen er så levende, at man føler at man kender Rasputin selv.  Tak for det. 

Hans Houmøller:  

Jeg kan på det stærkeste anbefale din bog og giver den lige så mange stjerner, som man kan! Tak for en fed 

oplevelse, Rune. 

Lars J. Falkenberg:  

Jeg har lige læst din bog og den er fantastisk!!! 

Marianna Louise:  

… mange tak for bogen, en herlig fortælling! Må vi få mange flere fra din hånd i de kommende år. 

Louise Kristensen:  

Tak for det, det var en stor fornøjelse. (…) og det var i øvrigt en meget spændende perspektivering i 

efterskriftet. 

Tine Bennetzen:  

Da jeg var færdig med din bog læste jeg "Mesteren og Margarita" af Bulgakov. To fantastiske bøger... :) Tak 

for det! 

Ulla Juel Friis:  

En splittet oplevelse at læse denne fantastiske fabel. Det ene øjeblik rejser mine nakkehår sig i angst og det 

næste løber der tårer i øjnene af følelse. Tusind tak Rune T. Kidde, - for en fantastisk fortælling. 

Michael Christensen:  

… sikke en oplevelse hele vejen igennem en velskrevet bog,(…) det har været en fantastisk rejse Rune, er 

vild med dit efterskrift (…) tak for gaven til folket, ”Sandhedens djævlekløer… 

Anne-Maria:  

Den er så nærværende og sanselig at man har svært ved at slippe den. 

Kirsa Blonde Angel Weiglin:  

Iiiiiiiiiiiih......  feeeeeeed bog Rune T. Kidde... du skriver så sproget ligefrem svinger sig i lianerne.... jeg er 

henrykt, forført og henført!!! 

Cecilie Rönnow:  

… et interessant alternativ til det store biograficirkus.  Skønt at dele kærligheden til den russiske sjæl med 

en passioneret forfatter.  



Lotte Kjems Nielsen:  

… har kun et problem ... vil læse meget mere. Elskede den, tak ♥ 

Marianne Mollerup-Madsen:  

Fantastisk bog, læste den ud i et træk, blev så fascineret af Rasputin, så jeg gik på biblo og lånte alt, hvad de 

havde om ham. 

Christina Dalby Andresen:  

Kun en sand mester af ordet, kan fremtrylle en tekst som denne bog rummer.. Tak.. 

Charlotte Blay:  

Det er en fed fabel. Jeg er fanget i de djævelske kløer. 

Dorthe Charlotte Bitsch:  

Tak Rune for en perle af en bog. 

Jørgen Berger Aafalk:  

... den overrasker mig stadig - både handling og sprogblomsterne.. Mesterværk ...en bog, der kan læses 

mange gange. 

Rie Hougaard:  

Din bog er super spændende og helt speciel. 

Christine Feilberg:  

Din bog er meget dejlig. Sikke et sprog og en fabuleren!! 

Frank Brahe:  

... sådan set fra en storforbruger af bøger, een der læser MEGET, vil jeg alligevel godt udråbe din Rasputin-

bog til årets danske udgivelse! Den bli’r, i mine læsebriller, ikke overgået.. Fantastisk bog. 

Annette Kirkgaard Rasmussen:  

Den er "djævelsk". 

Michael Herluf-Staack:  

Fascinerende, gennemarbejdet & stimulerende på den helt rigtige skønlitterære facon – sådan! 

Pelle Møller:  

Fed bog!! 

Alexander Petersen:  

... spændende... spøjs... fangende… overraskende... ingen tvivl om at den bog vil ende med æselører, for 

det bliver ikke den eneste gang, den bliver læst. 

Anne-Maria Skogstad:  

Jeg er den heldige ejer af din forrygende bog "Sandhedens Djævlekløer" som er så grotesk godt skrevet at 

den får mig både til at le og græde :0)( 


