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220 000 människor livet i en tsunami i paradisorten Khao Lak, Thailand. Bland de döda fanns Pigge

Werkelins fru Ulrika och deras två små söner, Charlie och Max. I boken berättar Pigge om den fruktansvärda
tragedin som förändrade hans och så många andras liv, och riktar kritik mot svenska myndigheters hantering

av katastrofarbetet.

Lena Katarina Swanberg föddes i Stockholm den 8 februari 1947. Hon är en av våra flitigaste
biografiförfattare och har skildrat många kända svenskars liv. Som författare har hon skrivit både skön- och
facklitteratur, och hon har också arbetat som journalist på bland annat Expressen och Månadsjournalen.

Pigge Werkelin är en gotländsk entreprenör. Han förlorade sin fru och sina två söner i Tsunamikatastrofen i
Khao Lak i Thailand den 26 december 2004.

 

Den 26 december 2004 förlorade 220 000 människor livet i en
tsunami i paradisorten Khao Lak, Thailand. Bland de döda fanns
Pigge Werkelins fru Ulrika och deras två små söner, Charlie och
Max. I boken berättar Pigge om den fruktansvärda tragedin som
förändrade hans och så många andras liv, och riktar kritik mot

svenska myndigheters hantering av katastrofarbetet.
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