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Sofies verden Jostein Gaarder Hent PDF Forlaget skriver: Engang må et eller andet da være opstået ud af det
tomme intet. I bunken med familiens post finder Sofie for en gangs skyld et brev til sig selv. Uden frimærke,

uden stempel, uden afsender. »Hvem er du?« Mere står der ikke. Mærkeligt!

Men det er kun begyndelsen. Snart har Sofie fået adskillige gåder at tumle med. Brevet er det første af mange.
Snart modtager Sofie den ene tykke kuvert efter den anden med, hvad der viser sig at være et helt

grundkursus i filosofi. Brevenes indhold fylder hende med undren over verden og hendes egen eksistens og
over at hun overhovedet er til - men samtidig udspringer det ene mysterium efter det andet af denne

forunderlige, ensidige korrespondence.

Hvem er f.eks. Hilde Møller Knag? Sofie støder pludselig på hendes navn alle vegne - selv på sit eget værelse
... Sofies verden er både en filosofihistorie og en roman om de to piger. Men filosofiens historie og historien

om Sofie hænger nøje sammen. Romanen ender i Hildes baghave - eller er det her den begynder?
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