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snové
marcela, brno, 29.10.2008 
Něco úžasného, po přečtení pátráte co dalšího si přečtete od stejného autora. 
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mmm:), 25.10.2008 
Nejlepší kniha, jakou jsem kdy četla. Má fascinující děj, popisuje příběhy několika lidí, které se navzájem proplétají. Přirovnala bych jí k Šifře mistra Leonarda, kde se také tajemno prolíná s realitou. Při strašidelných scénách si člověk říká, hlavně ať se mi toto nikdy nestane... a pak, když strach zmizi a příběh se rozplétá, nechcete nic jiného, než aby příběh nikdy neskončil a vy si jej mohli číst dál a dál... a najednou kniha končí a vy nevíte, co dělat dal. Zda si ji přečíst celou hned znovu a přitom víte, že to už nebude ono. Stejně tak jak náš život nejde nikdy prožít znovu... A tímto zjištěním se Stín větru liší od Šifry mistra Leonarda. Vyzdvihuje lásku ke kniham, pomáhá nám poznat sebe samého prostřednictvím slov, myšlenek a činu hrdinu teto knihy...Vřele doporučuji všem. 
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Dobré ale moc rozvleklé
outlier, 07.10.2008 
Je to dobré, ale kdyby z toho autor 100 stránek ve střední pasáži 'vystřihal', bylo by to daleko čtivější a dynamičtější, znova se kniha rozjede až ke konci, mezitím se vám může stát, že se vám popletou ta španělská jména a musíte se hodně vracet, zvláště když jí čtete dlouho. Ale jinak moc fajn, je to asi skvělé pro milovníky Barcelony. 
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užasná kniha
Helena, 05.09.2008 
Výborná kniha, která nutí člověka číst a číst dnem i nocí...A výborný český překlad paní Alchazidu, který zasluhuje chvály...!! 
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třešnička na dortu
Ludmila, Brno, 12.09.2007 
Po delší době se mi dostala do rukou kniha, jež mě nenechala klidnou. Četla jsem ji každou možnou volnou chvilku...se zatajeným dechem, se zvědavostí co přinesou další stránky, s příjemným pocitem i po dočtení celé knihy nekončícím....už se těším na další třešničku! 
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Der Schatten des Windes
Lenka, Brno, 31.07.2007 
Dneska jsem tento roman docetla v nemcine a jeste porad to nemuzu rozdychat. Proste strhujici! 
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Fermín
e_len, Praha, Brno, Kocourkov, 10.04.2007 
Zejména to, co kdy vypustil z úst Fermín, je lahůdkou. Nemůžu, než se k jeho hláškám vracet. 
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POLSKÝ PŘEKLAD
nat.s@email.cz, 26.03.2007 
Tuto knihu jsem četla v překladu do polštiny (Beata Fabjańska-Potapczuk)a zaujala mě i po jazykové stránce. Objevují se zde nádherná a propracovaná souvětí, jedná se o jazyk (zde z literárního hlediska)velmi vytříbený, vkusný a také nelehký. Nevím jak to vypadá v českém překladu, ale číst toto dílo v polštině byl naprosto unikátní zážitek. Nesouhlasím s tím, že je zajmavé jen do první půle. A také považuju za zcela zcestné přirovnávat Stín větru k Harrymu Pottrovi. Je to samozřejmě věc vkusu, pro tento titul je zapotřebí mít vkus opravdu vytříbený. Opravdu vřele doporučuji. 
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Jednička s hvězdičkou
mesiba@seznam.cz, židenice, 19.02.2007 
Jsem v půlce románu a musím říci, že už dlouho jsem si žádnou knížku tak neužil.... 
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lahůdka
Lenka Bartošová, Mladá Boleslav, 12.02.2007 
Pro mě / dělám v knihovně / po delší době kniha, která se čte s požitkem.Má atmosféru, napětí, poezii v próze.Zkrátka vše namícháno ve správných ingrediencích.Kvalitní překlad a pokud čtete pomalu, doslova se tetelíte blahem nad stylem, jakým je román napsán.Vřele doporučuji.

