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Mord, himlastormande vänskap och reslustens globala ojämlikhet Ellen och Henrik åker till Colombia med
planen att backpackresa vidare genom Sydamerika. Första stoppet är hostel Papegojan i Bogotá, Colombia.
Men medan Henrik vill avverka resmålets sevärdheter och sedan dra vidare enligt utstakad reseplan så vill
Ellen stanna kvar. Hon blir omedelbart vän med Lila, den enda colombianskan som bor på hostelet.
Det är den sortens vänskap som flammar upp likt en häftig förälskelse. Precis som Ellen drömmer Lila om att
resa, men som colombian är det mer eller mindre omöjligt att ta sig till andra kontinenter. På hostelet bor även
The Swedish guy, en frilansjournalist som drömmer om att göra djärva frilansreportage om landets
knarkhandel, också han med särskilda band till Lila. En annan flitig besökare är Jhony, en colombiansk
småskalig knarkhandlare som förser gästerna med droger och som Lila och Ellen betraktar lite som en
lillebror. Parallellt med vardagen på Papegojan rullas ett efteråt upp där man som läsare förstår att Lila råkat ut
för något fasansfullt, troligen trafficking. Så småningom glider historierna samman och blottar hur
backpackerturisternas aningslöshet drabbat Lila på värsta tänkbara sätt.

Det här är en berättelse om ett mord. Om en främmande kontinent. Om människorna, erfarenheterna och
minnena man vinner. Om liv, värdighet och pengar som andra förlorar. Om turism, fattigdom, knarkhandel,
klasskillnader och människohandel. Samtidigt en kärleksförklaring till backpackerlivet, till Colombia och
Sydamerika, till den romantiska drömmen om att ge sig av på Den Stora Resan. Spännande litteratur
någonstans i gränslandet mellan reportage, fiktion och debattbok.
Även med irisdiagnostik, öronljus, egenmassage och koppning. Vi har 143 hotellrum och tio lokaler för
konferens. Boka in 3-4 maj redan nu Varje månad har du som kundklubbsmedlem möjlighet att köpa utvalda
böcker till superpris. VÄLKOMMEN BORT. Kom och beställ något du alltid gillat, något du vill utforska,
eller varför inte något du aldrig smakat förut. Nej ni har rätt. Kom och beställ något du alltid gillat, något du
vill utforska, eller varför inte något du aldrig smakat förut. GÅ PÅ FEST Mel: Du ska få min gamla cykel När
som livet kännes tråkigt grått och trist GÅ PÅ FEST När på gott humör emellanåt är brist Önskar du komma i
kontakt med oss för att få råd om övervikt och behandlingar. Oavsett vad så serverar vi dig med vad du. I
mitten av Västra Götaland, nästan precis mellan Göteborg och Jönköping, ligger vackra Villa Strömsfors.
Boka in 3-4 maj redan nu Varje månad har du som kundklubbsmedlem möjlighet att köpa utvalda böcker till
superpris. Vi i Helsingborgs stads förvaltningar och bolag bjuder in dig till Hbg Mashup. Arbetar med
Homeopati för människor och djur. Kom och dela smarta framgångar och lärorika misstag. Här nedan kan du
se våra månadsaktuella erbjudanden. Ackreditering. Så befriande att som förälder läsa detta.

