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Delhis smukkeste hænder Mikael Bergstrand Hent PDF Forlaget skriver: Når Göran Borg ikke surfer på en
blog for fodboldnørder, tænker han på sin ekskone, Mia. Karrieren er gået i stå, hårgrænsen kravler

målbevidst opad, og livremmen strammer om maven. Da en trøstesløs vinterregn vælter ned over Malmø, og
Göran Borg er på vej til sit ensformige job på mediebureauet, spekulerer han på, om livet kan blive ret meget
værre. Det kan det. Han bliver fyret, og hans bedste ven narrer ham med på en charterrejse til Indien, hvor
han rammes af galopperende turistdiarré og efterlades alene, overladt til døden, på et snusket hotelværelse i

Jaipur.

Men så banker det på døren, og ind kommer Yogendra Singh Thakur, kaldet Yogi. En indisk tekstileksportør i
sine allerbedste og vidunderligste år, hvis han selv skulle sige det. Yogi tager Göran med på en ydre og indre

rejse til Indiens myldrende hovedstad, New Delhi.

Delhis smukkeste hænder er en lige så morsom som rammende roman om, hvordan det overrumplende møde
med Indien og den uventede kærlighed tvinger en bitter, midaldrende mand til at revurdere sig selv og sit syn

på andre.

»Mikael Bergstrand har skrevet en hyggelig og underholdende svensk roman om en midaldrende
fodboldnørd, der liver op i Delhi.«

- Helle Hellmann, Politiken

»Delhis smukkeste hænder er en velskrevet og lun fortælling. Bogblogger.dk
Humoristisk, velfortalt roman om kultursammenstød.«

- Bogvægten.dk

»Mikael Bergstrand er en svensk forfatter, der formår at skrive humoristisk og pletrammende, og han ved,
hvordan en historie skal skrues sammen.«

- Maria Sjøqvist, Kristeligt Dagblad

»En roman, hvor man smiler det meste af tiden. Og det er ikke så ringe endda.«
- Maria Sjøqvist, Kristeligt Dagblad

»Du er i godt selskab med den bitre humoristiske, midaldrende Göran Borg, der på sit livs absolut nulpunkt
bliver narret med til en chartertur til Indien.«

- Litteratursiden.dk

»Den kan læses af læsere i alle aldre og af begge køn. Jeg kom til at holde af Göran og hans vej til at få
fodfæste i livet igen.«
- Litteratursiden.dk

»En underholdende roman om en trist og tyk svensker, der får nyt liv i Indien.«
- Helle Merete Brix, Weekendavisen

»En herlig og livsbekræftende roman der efterlader læseren med et smil på læben.«
- DBCs lektørudtalelse
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