
Boken visar hur äventyret många gånger fak-
tiskt finns runt hörnet och att man inte behöver 
åka särskilt långt för att få uppleva det häftiga, 
märkliga, vackra, annorlunda eller knäppa. Här 
kan man hitta undangömda ställen som ortsbe-
folkningen tar för givna, men besökaren beundrar. 
Här presenteras historien bakom och här väcks 
nyfikenheten att åka dit och se allting med egna 
ögon.
Vad sägs om att krypa in i de Star Wars-liknande 
vita kupolerna mitt på en åker på Söderslätt? Eller 
ett besök vid världens enda torvmuseum? Kan-
ske vill du speja över häcken till huset där Cor-
nelis bodde. Och varför inte en tur till stenåldern? 

Denna bok visar dig vägen dit och till 97 andra 
ställen. Vill du hellre resa i tanken kan du luta dig 
tillbaka, läsa och tänka ”dit ska jag åka när jag får 
en ledig dag”. 

Utgåvan för 2013–2014 innehåller tio nya platser. 
Allting förpackat i ett praktiskt och tåligt pock-
etformat – perfekt för resan. Boken innehåller 
dessutom en karta så att man snabbt kan ori-
entera sig.
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Valle Westesson Valle är komiker, manus-
författare, skämtsjungare, guldsmed, 
konstnär och ganska intresserad av gamla 
trasiga grejer. Han har gjort radio i P3 med 
programmet Hej domstol!, gjort teve på SVT 
med programmen Hej rymden, Robins och 
Gabba Gabba, startat humorsajten Rikets 
sal som blev bok 2011. 

Boksuccén i ny upplaga!

OM FöRFATTAREN

“Första utgåvan av denna bok blev en 
större succé än vad både förlaget och jag i 
våra vildaste fantasier hade kunnat tro. Så 
jag fick än en gång ge mig ut på de skånska 
vägarna för att hitta, beskriva och foto-
grafera nya platser som förhoppningsvis är 
lika balla för läsaren som för mig.”
Valle Westesson, författare
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