
Uppgift 8: Recension

Alkemisten - En oförglömlig resa 

Det tog mig en stund att kunna tänka ut rubriken till den här recensionen för det finns inget sätt att 
sammanfatta boken eller något sätt jag kan uttrycka för att förklara hur jag känner i endast ett fåtal 
ord. Jag förstår varför Paulo Coelho’s bok Alkemisten (orginaltitel: O alquimista) har blivit klassad 
som en kultbok. Precis alla borde och framför allt har nytta av att läsa den. Att läsa är att resa. Den 
här resan är oförglömlig.

Alkemisten handlar om en pojke som valt att lämna sin trygga hemby i dåtidens Andalusien för att 
fullfölja sin dröm om att upptäcka världen genom att bli fåraherde. I två år har han vandrat med sina 
får, by för by på slätterna i södra Spanien, för att sälja ull. Han är trygg med sina får. Sedan länge 
har han lärt känna dom, hur dom rör sig, beter sig och vad dom behöver. Han trivs med sitt yrke att 
vandra ensam med bara några få ägodelar och sina får, ta hand om sig själv och följa stjärnorna. 
Men en natt när han satt upp läger i ett förfallet kloster drömmer han en återkommande, aningen 
skräckinjagande dröm. Men drömmen vill inte släppa honom nästa dag. Något säger honom att den 
drömmen är viktig, symbolisk. Något säger honom att han borde lyssna på den och försöka förstå 
den och han vet inte hur. Han vet inte heller att drömmen är en början på en resa, en resa som 
kommer att förändra hans liv, hans tänkande, hans värderingar. Han måste bara vara tålmodig och 
aldrig sluta tro på att hans mål är verkligt och att han kommer att nå det.

En bra bok är en bok man inte bara hade kunnat tänka sig att läsa om igen, utan en bok som man 
vill läsa om igen. För mig är det här en sådan bok. Jag har aldrig stött på en liknande bok förut. 
Boken har (dock) en lika rörande effekt som Boktjuven, skriven av Markus Zusak, hade på mig. 
Många människors liv har förändrats på grund av Paulo’s ”lära” och det kan jag verkligen förstå.

Boken har inte bara en handling utan ett viktigt budskap och en betydelse som alla borde få 
upptäcka. Världen, människorna, samhället uppmanar oss att följa våra drömmar och för oss, i alla 
fall för mig, har det hittills varit svårt att förstå det. Vi är rädda att aldrig uppnå drömmarna vi har 
och snabbt bestämmer vi oss för att ignorera dom och ta en annan väg i livet, inte våra drömmars 
väg. Det är ett av bokens budskap, men skillnaden är att Paulo framför det omsorgsfullt på ett sätt 
så att man på pricken förstår det. Under hela bokens gång lär man sig detta budskap genom att bara 
läsa meningarna, men också genom att läsa mellan raderna. Jag måste erkänna att jag fått nya hopp, 
en ny motivation och en ny vilja att nå mina viktigaste drömmar och dom känns nu närmare och 
lättare att uppnå dom än aldrig förr. 

Ett annat budskap i boken är att leva i nuet som än en gång är ett komplicerat budskap vi får utav 
omvärlden. Men Paulo, som verkar vara ordens mästare, förklarar det och lär det på ett sätt dom får 
en att förstå det. Nu tänker jag på det budskapet varje dag. 

Varje gång jag öppnade boken och läste kändes det som om jag steg in den världen och den tiden 
och följde med på Santiago’s resa. Det var också därför det blev extra oroligt när han träffade på 
hinder och motgångar och extra lyckligt när han listade tecken och tog sig ett steg närmare målet 
eftersom jag kände att jag var en del av resan. 



En sak jag också tänkte på när jag läste boken var att jag blev förvånansvärt glad, nästintill lycklig 
för en liten stund. Även om det fanns en del sorgliga och jobbiga moment kände jag bara glädje när 
jag läste och det har jag inte heller sött på förut i någon annan bok. Kanske var det för att jag 
slutligen begrep budskapen som jag grubblat över så länge. Kanske var det för att Paulo Coelho 
själv skrev på ett sätt som gjorde mig lycklig. Hans sätt att skriva är som musik, som Julia Roberts 
en gång sa. Och musik gör mig lycklig. 

En sak vet jag. Det är att jag är mycket glad att jag läste boken. Och nu kan jag inget mer göra än att 
rekommendera den till precis alla, t.o.m. till dom som inte är särskilt läsglada och själv läsa om den 
igen och igen och igen. Jag har en känsla av att den kommer vara lika gripande varje gång. 

Inte konstigt alls att boken hittills översatts till 67 olika språk och sålts i 65 miljoner exemplar i 
över 150 länder.

Boken fullföljer alla krav jag har på en unik, rörande och bra bok. Därför ger jag den fem av fem 
möjliga stjärnor.
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