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Livet omkullkastas totalt för Mia när hennes långa samboförhållande tar slut. Efter separationen tappar hon
fotfästet och isolerar sig hemma i lägenheten. Dagarna fyller hon med att slösurfa på nätet och betrakta livet
som pågår i vårsolen utanför hennes fönster. Men så hamnar hon på en webbsida om kajakbygge. Sidan drivs
av australiensaren Jim. Hans ritningar inspirerar Mia till att bygga en egen kajak, trots att hon inte gjort något
liknande sedan träslöjdens skeva smörknivar. Det dröjer inte länge förrän hon inser att hon tagit sig vatten
över huvudet och måste hitta någon som kan det där med att bygga kajaker. Hon vänder sig till Jim som blir
hennes byggcoach. I takt med att kajaken tar form börjar Mia att må allt bättre. Livet ser ljusare ut igen och
hon dokumenterar sitt kajakbygge i ett skrivhäfte som snabbt fylls. Desto svårare har hon att hitta de rätta

orden med sin knaggliga engelska när hon mejlar med Jim. Men med lite god vilja och hjälp av ordböcker går
det.

Skönhetsfabriken. Read reviews from worlds largest community for readers. Kajakbyggerskan handlar om
Mia som nyligen blivit dumpad och under sin påföljande sjukskrivning bestämmer sig för att bygga en kajak.

Bygga Kajak

Idag bor hon i Stockholm och ger kurser och workshops som inspirerar till berättarglädje och skrivlust genom
sitt företag SkrivSprånget. Mias beslut att bygga en kajak. Nora 1 dag sedan Lena i Wales. Extended title

Kajakbyggerskan Gunilla Cullemark Extent 287 sidor 21 cm. Mias beslut att bygga en kajak kommer som en.
Bokens titel Kajakbyggerskan Författare Gunilla Cullemark Förlag Hoi förlag 2020 Antal sidor 285 Jag är
ingen genuin friluftsmänniska och jag är inte ett dugg intresserad av hantverk berättar Mia den medelålders
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kvinna som är bokens huvudperson. Read 8 reviews from the worlds largest community for readers. Av
Cullemark Gunilla. Klassifikation Svensk skönlitteratur. 155 likes 1 talking about this.
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