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Destination - Thailand Katy Colins Hent PDF Forlaget skriver: Katy Colins blev svigtet og
forladt ved alteret af sin kommende mand. Forvirret og med et knust hjerte
sagde hun sit job, i PR-afdelingen i Manchester Airport, op, solgte sin bil og
sit hus og købte en enkeltbillet til Sydøstasien. Hvad hun ikke vidste var, at
hendes backpackerrejse til Thailand, Indien og Nepal, ville ende med at
opfylde hendes barndoms drøm … at blive forfatter. Under sin rejse

begyndte hun at skrive en blog Not Wed or Dead, mest for at opdatere sin
familie og venner om sine eventyr. Den voksede hurtigt og hun fik e-mails
fra folk, der beundrede hendes mod og læste hendes blog som inspiration.
Katy begyndte at skrive flere af sine erfaringen og oplevelser ned og nogle
få kapitler blev snart en hel roman. Katy har siden sin rejse i Asien rejst
rundt i Sydamerika og har i de seneste to år boet i Frankrig, hvor hun

underviser i engelsk. Nu synes hun, at hendes ex’s svigt, er det bedste der
nogensinde er sket for hende. En øjenåbner, der fik hende til at leve livet

fuldt ud.
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