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När Sofie hämtar posten hittar hon för en gångs skull ett brev till sig själv. Utan frimärke, utan poststämpel
och utan avsändare. VEM ÄR DU?" Det står bara det. Konstigt! Brevet är bara det första av många. Sofie får
det ena tjocka kuvertet efter det andra, och de visar sig innehålla en grundkurs i filosofi. Breven fyller henne
med förundran över världen och hennes egen existens - och att hon överhuvudtaget finns till. Men genom den

här ensidiga och märkliga brevväxlingen dyker också det ena mysteriet efter det andra upp. Vem är till
exempel Hilde Møller Knag? Plötsligt stöter Sofie på hennes namn överallt - till och med i sitt eget rum...

Jostein Gaarder Sophies World A Novel About the History of Philosophy. It is also a novel about a young
Norwegian girl named Sophie. Gaarder 20000101. This novel not only teaches the main ideas of many

philosophers but also their views on reality and history.

Jostein Gaarder Sofies Verden,Sofis
Värld,Sofies Val,Sofies Värld

by Jostein Gaarder 3.50 14 Ratings 35 Want to read 3 Currently reading 15 Have read This edition was
published in 1994 by Farrar Straus and Giroux in New York. Review of the Book Sophies World Sophies

World by Jostein Gaarder is an English Novel. When 14yearold Sophie encounters a mysterious mentor who
introduces her to philosophy mysteries deepen in her own life. 21.5k Followers 496 Following 838 Posts See

https://readerzone.in.net/books1?q=Sofies värld


Instagram photos and videos from Sofie sofies.world. Kovakantinen. She begins a strange correspondence
course in philosophy. At Sophies birthday party the world begins to plunge into chaosa fight begins to break
out and at the last minute Sophie and Alberto vanish into thin air escaping their book altogether. Sofies värld
originaltitel Sofies verden är en roman från 1991 av Jostein Gaarder i svensk översättning 1993. Gazde su

sjajne i dostupni da odgovore na sva vaa pitanja.
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