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Yogi i Østerlen Mikael Bergstrand Hent PDF Efter vennen Yogis storslåede indiske bryllup vender Göran
Borg tilbage til Sverige. Han er arbejdsløs og drikker for meget.

Men så dukker Yogi overraskende op, og sammen begiver de sig til Pomonadalen i Østerlen. Yogi morer sig
over de mærkværdige svenskere, deres traditioner og særheder, og han bliver snart mægtig populær takket
være sit store hjerte og åbne sind. Huset, de bor i, fyldes af alle slags mennesker, og den lokale avis skriver
begejstret om den karismatiske indiske guru. Men ikke alle på egnen bryder sig om indisk visdom, tedrikning

og yogasessioner.

YOGI I ØSTERLEN er tredje, fritstående bog i Mikael Bergstrands populære Indien-trilogi, fortalt med
samme humor og varme som de tidligere bøger i serien.

"...en rigtig hyggebog om menneskelig udvikling og væg-til-væg-lykke gennem tårer til slut." Politiken

"Romanen er yderst velskrevet og meget levende. Specielt indiske Yogi er en helt fantastisk figur, hans ro og
visdom lægger en herlig humoristisk linje, og giver den udviklende historie et skønt medspil... Så er du til en
anderledes udviklingsroman, iblandet lidt feelgood og en stor portion humor, ja så er dette afgjort en roman,

du ikke kan komme udenom." Bognørden.dk ★ ★ ★ ★ ★

"Hyggeligt, lunt og sjovt som i de to første bind." Bogblogger.dk

"Bergstrands bøger om Göran og Yogi er fornøjelig læsning... Sproget er humoristisk og letlæseligt, og det er
svært ikke at sidde og klukke af grin når man læser bogen." Lektørudtalelse

"YOGI I ØSTERLEN handler om Göran, som er en vatnisse. En svensk en af slagsen. Han rejser til Indien for
at få lidt farve i sit liv, og vi møder ham, hvor han netop er kommet hjem fra det kaotiske Indien til det

velorganiserede Sverige. Som en orkan ankommer Görans indiske ven Yogi til Østerlen, og han går straks i
gang med at skabe en importforretning. Og det er nu, det hele bliver så sjovt, at jeg har grædt snot ned
mellem siderne. For her møder den langsommelige nordiske tilgang den indiske, og begge kulturer og

mandeidentiteter bliver beskrevet så sjovt, at jeg hulkede af grin undervejs." 4 hjerter, Femina
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