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Toyotanotaterne Kim Karmark Hent PDF Ewans liv hænger i laser. Sønnen er død, konen er skredet – måske
på grund af hans elskerinde, og jobbet går ad helvede til. En dag står han og kigger ud af vinduet, og nu får
han øje på en kvinde, der græder og taler i mobiltelefon ved siden af en grøn Toyota Corolla. Da bilen næste
dag holder der igen oven i købet på præcis samme tidspunkt, beslutter Ewan sig for at begynde at skrive sine
observationer ned. Lidt for lidt mister Ewan forbindelsen til sit smadrede liv, mens han trækkes længere og

længere ind i den historie, han ser udspille sig foran sit vindue.

Kim Karmark (f.1962) er en dansk forfatter, skribent og reklamemand. Kim Karmark er opvokset i Holstebro
og bor i Aarhus. Han debuterede i 2015 med romanen "Ud i det hvide".
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