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Dårlig Karma David Safier Hent PDF Bogen, som har fået Europa til at le – en virkelig overraskende og vittig
bog. Vi møder den vellykkede programleder Kim Lange, som længe har ønsket sig den tyske fjernsynspris.
Nu har hun omsider fået den. Bare synd, at hun samme aften får et slag i hovedet af affald fra en russisk
rumstation. Senere går det op for Kim, at hun har samlet alt for megen dårlig karma. Regningen kommer

omgående. Kim kommer til sig selv i en myretue, med seks ben, følehorn og stor rumpe. Men Kim har ikke
lyst til at samle kagekrummer, og hun vil heller ikke finde sig i, at manden trøster sig med en anden. Hvad
nu? Der er kun én udvej: Der må god karma til for, at hun kan komme op ad reinkarnationsstigen. David
Safier (1966) er uddannet journalist og en succesrig manuskriptforfatter og har i den forbindelse modtaget
mange priser. Han bor og arbejder i Bremen. Hans debutroman Dårlig karma har indtil videre solgt 1,5 mio.

eksemplarer alene i Tyskland. ”Virkelig fornøjelig!”, Hamburger Morgenpost
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