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BESKRIVNING
LUBERON Sedan ett par år satsar man rejält på cykelturism i den här delen av Provence, dalgången
mellan bergsmassiven Ventoux och Luberon. Väl utrustade och med en mycket pedagogisk cykelkarta ger
vi oss iväg.(Den här texten publicerades första gången 2013 i Lantliv.)CYPERN Att besöka populära
resmål off season är ofta det bästa för en journalist. Man träffar lättare lokalbefolkningen, man slipper
trängsel och köer. Mitt första besök på Cypern ägde rum i november, inte någon jätterolig månad i
Sverige.(Den här texten publicerades första gången 2013-03-03 i Dagens Nyheter.)PORTO Besök i
världens kanske vackraste bokhandel.(Den här texten publicerades första gången 2014 i nr 2 av Vi
Läser.)Göran Willis har varit journalist sedan början på 80-talet. Först på SR P3 med program som Cult
och Nova. Därefter på tre år som reporter på kulturredaktionen SVT. Startade produktionsbolaget Top
Film och gjorde tillsammans med Staffan Bengtsson och Hans-Åke Lerin tv-serien K-märkt. Under 15 år
blev det över 100 avsnitt i 5 -minutersformat samt ett tiotal halvtimmesdokumentärer. Sedan 8 år frilansar
han som resejournalist samt skriver böcker i K- märkt anda. 2014 utkommer Charter till solen - När
utlands semestern blev ett folknöje.Telegram Journalistik ger ut god journalistik som publicerats genom
tiderna - i bokform. Krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande features, djuplodande intervjuer,
grävande reportage - journalister från den så omsusade magasinsboomen under 80-, 90- och 00-talet
öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits fantastiska texter även innan dess som nu kan tillgängliggöras
igen. Det skrivs dessutom nya texter, som nu kan läsas direkt - i en e-bok eller en tryckt bok, läsaren väljer.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Sydeuropa | Transportören
På den relativt lilla yta som Europa omfattar ryms en enastående mångfald både vad gäller naturgivna
förutsättningar, markanvändning, befolkning och ...

Sydeuropa - Wikipedia
Var förberedd på extremt väder med kundanpassade sms- och e-postvarningar i samband med åska. Med
vår webbtjänst får du tillgång till meteorologernas ...

Sydeuropa - Nyheter om Sydeuropa - Pressen.se
I helgen väntas det bli över 50 grader varmt i delar av Sydeuropa - vilket kan få förödande konsekvenser.
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