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Pubar, cykelleder och kulturkrockar i Wales 
Kristina tittade på den perfekt v-formade ryggtavlan 
som cyklade framför och undrade hur den såg ut au 
naturel. Hon borde kanske snarare funderat över vad 
hon egentligen gjorde vinglandes i Cardiff mitt i natten. 
Men man ska ju leva i nuet, och detta var ett gyllene 
tillfälle att börja leva efter den devisen. 
Efter att ha blivit utmobbad från sitt jobb emigrerade 
Kristina till Wales. Följ med på en underhållande jakt på 
varmvatten, drömyrket och en klassisk pub bland byrå-
krater, cirkusdirektörer, kolbaroner, kung Arthur och 
Jabba de Hutts vänsterhand. 

Välskriven och rolig enligt läsare och recensenter   
Lektören Christer Olsson från BTJ tyckte bland annat att 
boken ”bitvis var riktigt rolig” och att den ”passar för 
hemmaresenären”.  
Holger Wästlund jämför boken med Peter Mayles 
klassiker Ett år i Provence, och kan tänka sig en cykel-
semester i Wales.  
Ölälskaren kommer älska boken spådde Desirée 
Fredlund i sin recension. Hon gillade också att lära sig 
mer om Wales historia och tyckte boken var 
underhållande. 
Rapp och välskriven skrev Annika Bengtsson.  

Passar till anglofiler och öldrickare  
Boken är skriven för kunskapstörstande män och 
kvinnor som vill ha en stunds kravlös underhållning. 
Passar särskilt för anglofiler, pubfantaster och alla som 
gillar resor.  

Kristina Svensson 
Kristina Svensson är skribent, hobbyfotograf och veten-
skapsinspiratör som gillar värdelöst vetande. Hon har 
bott i Cardiff i Wales i två omgångar, 1999-2000 och 
2004.  
Jakten på den perfekta puben är hennes debutbok. 
Kristina har även gett en handbok för alla som vill ge ut 
böcker på eget förlag, Förverkliga din bokdröm, ihop 
med Joanna Björkqvist och arbetar nu på en bok om 
franska Rivieran Strövtåg runt Antibes.  

 
”Just nu håller jag på att läsa JPDPP. Och börjar få 
kramp i leendemusklerna.” Läsarröst. 
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