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Så lad være at læse Græd Vagabond.

Bogen fortæller historien om en mand, forfatteren Ole Petersen, der går ad helvede til på en gammel
pilgrimsrute. Efter smadrede fødder, 1400 km, besat, tavs konkurrence med andre pilgrimme og

mareridtsagtig kollaps på et pænt spansk hotel opdager han, at turen er mislykkedes, og at han må tage endnu
800 km.

Historien om en mand, som i bogstaveligste forstand går i sig selv og til ro.

Og du opfordres ikke til at gøre det samme. Bogen er der bare, og du kan lænestols-gå med på Ole Petersens
fodrejse. Hvad du vil bagefter, bestemmer du selv.

Græd Vagabond – når din sol går bag sky er en rapport fra en indre og ydre rejse. En meditativ bog om en
vandring fra nutidig vestlig uro ind i et selvforglemmende flow, der lader en cirkel sluttes.
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