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BESKRIVNING

Denna relationsroman beskriver mötet mellan två världar. Maria åker som volontär till tropikerna i
Bolivia, ett av världens fattigaste länder. Hon ska delta i ett kvinnoprojekt och lever tillsammans med
guaranìindianerna, en indiangrupp som vandrat runt på savannen och levt på jakt och fiske. Allt de äger
hänger på en käpp i taket inuti deras fönsterlösa lerhyddor.Nu är den tiden slut och de tvingas in i det
civiliserade samhället.Hennes samarbetspartner, amazonen Paula för en kamp för en bättre värld men har
själv egna personliga problem som gång på gång sätter käppar i hjulet för henne.Boken beskriver
glädjeämnen och faror i vardagen och verkligheten runtomkring, vitt skilda från hennes trygga tillvaro i
Sverige.Författaren har levt bland guaranìindianerna och följt dem i deras vardag. Miljön är hämtad från
Bolivia, men för övrigt är texten skönlitterär.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Volontär i Sydafrika | Projects Abroad

Studera och bo centralt i London på London South Bank University. Bra och billigt boende när du pluggar
i London med AVISTA Education & Språkresor.

Volontär i Mölndal och Språkvän - Home | Facebook

Volontärarbete handlar om att sträcka ut en hjälpande hand. Välj mellan att jobba med barn eller djur, i
miljövård eller marint liv. Att volontärarbeta ger dig ...

Jobba som volontär | AllaStudier.se

Du kan arbeta som volontär i allt från ett par veckor upp till flera år. För att jobba en längre tid krävs
ibland att du har en relevant yrkesutbildning och ...
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VOLONTÄRLIV

https://www.bo-fi.club/?p=VOLONT%C3%84RLIV&ln=se
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