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folkevognsrugbrød og kører til Nepal. Men vejen til Himalaya er ikke bestrøet med blomster. "Rugbrød til
Himalaya udkom første gang i 1972 og foreligger nu også som e-bog. Da bogen udkom, skrev pressen:

"Begavet rejsereportage og farce om et romantisk trip til fantasiernes riger, der desværre også har sine meget
konkrete og hårdslående sider. Alt i alt en spændende historie... - fuld af charme og ærlig forståelse." Knud

Holst - Berlingske Tidende "Det er førsteklasses rejsereportage med overspringning af alt det uvæsentlige, det
er spændende og det er sjovt. Og sjovt er det pokker ikke bare alligevel, for bag gagsene og de nu og da rent
afsindige hændelser ligger der... en meget stor og hjerteskærende alvor." Franz Berliner - Politiken "Et stærkt
billede af nye turistlande under den blanke turistoverflade.. Det er en god ny dansk roman." Henning Ipsen -

Jyllands Posten.
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