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Kärleken till Sofia Karlsson : roman Anders Paulrud boken PDF En ängel har sagt honom att han ska finna
henne vid världens ände – Sofia Karlsson, Midsommarkransens drottning. Hon är betydligt yngre än han och
de har haft en passionerad kärlekshistoria. Och fastän hon har övergivit honom hoppas han förtvivlat att finna
henne igen. Nu vandrar han längs pilgrimsleden till Santiago de Compostela i Spanien, och han går för sitt
liv. Han har nyligen genomgått en livshotande sjukdom och i det utsatta läge han befinner sig så vänder den

gamla sorgen från hans barndom tillbaka: den biologiska modern som lämnade bort honom och
adoptivmamman som övergav honom när han blev vuxen. Kärleken till Sofia Karlsson är en berättelse om en
djup livskris och kanske även om ett avskedstagande till en omöjlig dröm om kärleken. Men också om en
början till ett liv som är så nytt att det ännu bara skymtar.

Anders Paulrud fick 2003 året ett stort publikt
genombrott med Ett ögonblicks verk – Månadens Boks medlemmar valde den som årets mest omtyckta
huvudbok och av landets bokhandelsmedhjälpare korades den till årets bästa svenska bok. Vintern 2005
tilldelades Anders Paulrud Samfundets De Nios vinterpris på 40 000 SEK.

"Det är Paulruds bästa hittills,
musikalisk, rik och fängslande. Inte minst personteckningen imponerar."Svenska Dagbladet om Ett
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