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Solsorten synger Linda Olsson Hent PDF En mørk aften flytter Elisabeth ind i en lejlighed ved Katarina
Kirken i Stockholm. Hendes ankomst overværes af genboen, en ung tegneserieforfatter. Da Elias sidenhen

hverken ser eller hører hende, har han svært ved at slippe tanken om sin nye genbo. Langsomt flytter hun ind
i hans tegninger og bliver en figur, som han kalder Solsorten. I den mørklagte lejlighed lever Elisabeth

omgivet af de endnu fyldte flyttekasser. Om natten sker det, at hun i sine feberdrømme får besøg af en kvinde
i grønt. De uvirkelige, ordløse møder får mere og mere kontrol over hendes liv, og snart ligger hun i en

blanding af afsky og længsel, og venter på det næste besøg. Det vigtigste besøg kommer dog ikke fra kvinden
i grønt, men fra Elias. Forsigtigt får han skubbet til den mur, som Elisabeth omhyggeligt har bygget op

omkring sig. Det bliver starten på en historie, der kommer til at ændre både Elisabeth og Elias’ liv. Men det
får også konsekvenser for Otto, den ældre herre, der bor ovenpå i ejendommen.

 

En mørk aften flytter Elisabeth ind i en lejlighed ved Katarina
Kirken i Stockholm. Hendes ankomst overværes af genboen, en ung
tegneserieforfatter. Da Elias sidenhen hverken ser eller hører hende,
har han svært ved at slippe tanken om sin nye genbo. Langsomt
flytter hun ind i hans tegninger og bliver en figur, som han kalder
Solsorten. I den mørklagte lejlighed lever Elisabeth omgivet af de

endnu fyldte flyttekasser. Om natten sker det, at hun i sine
feberdrømme får besøg af en kvinde i grønt. De uvirkelige, ordløse
møder får mere og mere kontrol over hendes liv, og snart ligger hun i
en blanding af afsky og længsel, og venter på det næste besøg. Det
vigtigste besøg kommer dog ikke fra kvinden i grønt, men fra Elias.
Forsigtigt får han skubbet til den mur, som Elisabeth omhyggeligt
har bygget op omkring sig. Det bliver starten på en historie, der



kommer til at ændre både Elisabeth og Elias’ liv. Men det får også
konsekvenser for Otto, den ældre herre, der bor ovenpå i

ejendommen.
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