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10 platser du måste besöka efter min död Karin Wallén boken PDF Mia Lindell står i passkontrollen i Kuala
Lumpur, Malaysia, långt borta från tryggheten på caféet i det sömniga Klippsund. I sin väska har hon en lista
på nio uppdrag som ska bockas av under den långa asienresan. De flesta skulle nog tycka att det var underbart

att lämna Sverige på vintern. För Mia är det rena mardrömmen.

Under resans gång kommer hon högst motvilligt kastas ut på diverse äventyr och bokstavligen hamna på
djupt vatten, men också träffa många oförglömliga personer som får henne att växa som människa. Bland
annat en cyklande tysk som tagit sig hela vägen från Berlin, vars leende får henne att bli alldeles varm. Och
kanske kommer hon också ett steg närmare sanningen om vad som egentligen hände hennes mamma den där

dagen för alla år sedan?

Karin Wallén (född 1973), är uppvuxen i Falun men bor sedan flera år i Stockholm, där hon har sin bas som
frilansskribent. Sedan 2007 skriver hon krönikor i varje nummer av Vagabond och 2011 fick hon Sveriges

Tidskrifters pris som "Årets Krönikör".

Karin har rest i många delar av världen, men framförallt i Sydostasien, där 10 platser du måste besöka efter
min död utspelar sig.

Lyssnaromdömen:

Otroligt välskrivet och uppläsaren är suverän! Rekommenderas varmt :)!

Man blir nyfiken på vad som ska hända försiktiga Mia. Spännande o välskrivet!

Välskrivet o med ett bra driv i historien!

Ett resereportage inifrån, med en yttre såväl som inre resa - som ger mersmak. Resan och olika händelser
beskrivs på ett härligt initierat sätt och jag stannar ofta upp och tänker att "det där skulle jag också vilja..."

Klart läsvärd!

 

Mia Lindell står i passkontrollen i Kuala Lumpur, Malaysia, långt
borta från tryggheten på caféet i det sömniga Klippsund. I sin väska
har hon en lista på nio uppdrag som ska bockas av under den långa
asienresan. De flesta skulle nog tycka att det var underbart att lämna

Sverige på vintern. För Mia är det rena mardrömmen.



Under resans gång kommer hon högst motvilligt kastas ut på diverse
äventyr och bokstavligen hamna på djupt vatten, men också träffa
många oförglömliga personer som får henne att växa som människa.
Bland annat en cyklande tysk som tagit sig hela vägen från Berlin,
vars leende får henne att bli alldeles varm. Och kanske kommer hon
också ett steg närmare sanningen om vad som egentligen hände

hennes mamma den där dagen för alla år sedan?

Karin Wallén (född 1973), är uppvuxen i Falun men bor sedan flera
år i Stockholm, där hon har sin bas som frilansskribent. Sedan 2007
skriver hon krönikor i varje nummer av Vagabond och 2011 fick hon

Sveriges Tidskrifters pris som "Årets Krönikör".

Karin har rest i många delar av världen, men framförallt i
Sydostasien, där 10 platser du måste besöka efter min död utspelar

sig.

Lyssnaromdömen:

Otroligt välskrivet och uppläsaren är suverän! Rekommenderas
varmt :)!

Man blir nyfiken på vad som ska hända försiktiga Mia. Spännande o
välskrivet!

Välskrivet o med ett bra driv i historien!

Ett resereportage inifrån, med en yttre såväl som inre resa - som ger
mersmak. Resan och olika händelser beskrivs på ett härligt initierat
sätt och jag stannar ofta upp och tänker att "det där skulle jag också

vilja..." Klart läsvärd!
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