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Efter vennen Yogis storslåede indiske bryllup vender Göran Borg tilbage til Sverige. Han er arbejdsløs og
drikker for meget.

Men så dukker Yogi overraskende op, og sammen begiver de sig til Pomonadalen i Østerlen. Yogi morer sig
over de mærkelige svenskere, deres traditioner og særheder, og han bliver snart mægtig populær takket være

sit store hjerte og åbne sind. Huset, de bor i, fyldes af alle slags mennesker, og den lokale avis skriver
begejstret om den karismatiske indiske guru. Men det er ikke alle på egnen, der bryder sig om indisk visdom,

tedrikning og yogasessioner. 

YOGI I ØSTERLEN er den tredje og sidste bog i Mikael Bergstrands populære Indien-serie. Det er en roman
om svenske mærkværdigheder og om evnen til at elske både sig selv og andre, skrevet med samme humor og

varme som de tidligere bøger i trilogien.
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