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Kallare än Kargil Carina Rydberg boken PDF ¿Det är det bästa med Indien, tänkte jag. Man slutar sakna.¿


Ulrika reser ensam i Indien. Hon har varit där förut, för att försvinna. Nu är hon där igen, för att vara ensam
utan att känna sig ensam. Hon besöker karga bergslandskap och dammiga myllrande städer. Hon möter
människor som saknar men inte vet vad de saknar, människor som berör varandra men inte vill behöva
varandra. Hon skulle kunna stanna hur länge som helst ¿ 

Carina Rydberg är född 1962 och uppvuxen i
Stockholm. Hon har skrivit flera uppmärksammade romaner, senast Den högsta kasten, 1996. Kallare än

Kargil utkom 1987 och var hennes debutbok. 

¿Hon skriver på ett korthugget, sparsmakat, registrerande språk,
fritt från värderingar och onödiga kommentarer och med en stilistisk säkerhet som inte är vanlig hos
debutanter. Det finns all anledning att lägga hennes namn på minnet.¿ 

Tomas Löfström, Sydsvenska

Dagbladet 
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