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De åtta bergen Paolo Cognetti boken PDF De åtta bergen handlar om vänskapen mellan två pojkar som så
småningom växer upp till män, om vad det innebär att bli vuxen och om den moderna människans längtan
och sökande. Pietro växer upp i Milano men tillbringar somrarna i bergsbyn vid Monte Rosa, där Bruno bor.

Pietros föräldrar är bundna av sina arbeten i Milano men lever ständigt med en längtan till naturen och
bergen. Bruno växer upp i en familj av bönder och hans liv är tidigt utstakat. Trots alla olikheter och det

tidvis långa avståndet mellan dem både psykiskt och fysiskt består deras vänskap, med kärleken till naturen
och bergen och en delad barndom som förenande kraft. Romanen glimrar av vackra miljöbeskrivningar och är

samtidigt en skarp skildring av mänskliga relationer och vad ursprung och arv gör med oss.
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