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Förskräckt stirrar Ramona på Theo, plötsligt är allt en mardröm.Ramona är på skolresa till ruinstaden Pompeji.
Hon mår dåligt av gipsavtrycken av dem som dött i vulkanutbrottet som utplånade staden.
Hon sätter sig ner för att vila och somnar.När Ramona abrupt väcks ser hon ett levande Pompeji. Ramona
inser att hon blivit förflyttad i tiden till Pompeji, före vulkanutbrottet! Hon blir jätterädd. Hon vet att staden
kommer att utplånas, alla människor kommer att dö, även hon och Theo, om de inte tar sig därifrån i tid. Men
hon vet inte när vulkanen kommer att förinta staden, om hundra år, om tio år eller om tio minuter…1997
gjorde Kim M. Kimselius dundersuccé med debutboken Tillbaka till Pompeji. Boken sålde snabbt slut i stor
upplaga och har alltsedan dess varit efterfrågad av läsarna.
Ät frukost hemma och middag i Kroatien - bekväm resa med flyg t/r. Vi har under 23 år samarbetat vad
gäller längre resor. Lär dig själv latin - alla tiders språk: kulturhistoria, lånord, stor litteratur, skön poesi,
bevingade ord, grammatik, uttal, lapidariska inskrifter, växtnamn, reklamens språk, antikens Rom, Augustus,
Pompeji. En mycket omtyckt och populär resa med flera avgångar under året. Dessutom finns möjlighet för
den som vill att följa med till Neapel och Pompeji, och med hjälp av vår reseledare och lokala guider får vi
uppleva denna del av Italien på bästa sätt. Njut av härligt avkopplande dagar i området Sorrento. Konstant på
resande fot spanar han efter nya företeelser och fenomen inom inredning, design, mode, mat … Pompeji (latin:
Pompeii, italienska: Pompei) är en stad i Kampanien, Italien, sydost om vulkanen Vesuvius, känd för att
tillsammans med staden Herculaneum, Stabiae och Oplontis ha blivit förstörd av ett vulkanutbrott 79 e. Följ
med på prisvärd semester med kunniga reseledare. Kroatien, halvön Istrien 2018. Upplevelserika resor med
kunniga och engagerade guider. Läs mer och boka här. Gemensamt för våra resor är att det mesta är
inkluderat i priset. Live; Program A-Ö; Kanaler. Kimselius. Kimselius. Dessutom finns möjlighet för den
som vill att följa med till Neapel och Pompeji, och med hjälp av vår reseledare och lokala guider får vi
uppleva denna del av Italien på bästa sätt. I den charmerande semesterstaden Terracina upplever vi italienskt

vardagsliv i ordets bästa bemärkelse. Det.

