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Monisha Rajesh

De reis om de wereld in 80 treinen
Winnaar van de National Geographic Traveller Award voor beste reisboek!

Bestaat de romantiek van reizen per trein nog? Volgens de Britse journalist

Monisha Rajesh wel. Raak geïnspireerd door haar ongelooflijke avontuur van

meer dan 70.000 kilometer. Erg leuk geschreven, informatief en met veel oog

voor detail.
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Toen Monisha Rajesh haar plan aankondigde werd ze met grote ogen aangekeken, maar niet

lang daarna stippelde ze zorgvuldig een route uit over de mooiste spoorwegen ter wereld. Zo

begon ze samen met haar vriend aan een onvergetelijke reis die hen van Londen naar de

uitgestrekte vlaktes van Mongolië bracht. Van Noord-Korea naar Canada, Kazachstan en nog

verder: in zeven maanden bijna twee keer rond de aarde. En terwijl ze vriendschappen sloten en

verhalen uitwisselden met hilarische, irritante en innemende reizigers, genoten ze van de

adembenemendste uitzichten.

Rajesh neemt je mee en doet geanimeerd verslag van het leven, de geschiedenis en de cultuur

van de landen die ze bezoeken. Haar verhaal is constant in beweging, zal je aan het lachen

maken én je laten nadenken over wat het betekent om een wereldburger te zijn. Van de hoogten

van de Tibetaanse Qinghai-spoorweg tot de pracht van de Oriënt Express – Monisha heeft een

ontwapenende en geestige kijk op de wereld en viert het treinreizen, in al haar glorie.

'onisha Rajesh heeft gekozen voor een van de beste manieren om de wereld
te zien. Nooit te snel, nooit te langzaam, haar reis doet waar treinen goed in
zijn: tot de kern van de zaak komen. Bereid je voor op een zeer fijne rit.
— Michael Palin

Monisha Rajesh is een Britse journalist. Haar werk is verschenen in Time Magazine, The

New York Times, The Guardian en The Sunday Telegraph. Haar eerste boek, Around India in

80 Trains (2012), werd uitgeroepen tot een van de beste boeken over India door The

Independent. Ze woont in Londen met haar man en dochter.

Een triomfantelijke ode aan lange treinreizen.
— The Daily Telegraph

Rajesh is niet alleen gezegend met een elegante schrijfstijl, maar ze is ook
geestig en altijd klaar voor een beetje zelfspot.
— The Spectator

Neem voor meer informatie contact op met:

Monisha Rajesh Live Chat with Jenny Colgan for Waterstones

https://www.youtube.com/watch?v=y6-GNT8fWRQ&ab_channel=Waterstones
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