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Hati Hati er en romantisk ungdomsroman og rejseskildring om to unge pigers rejse i Østen.

Maja og Lise Lotte har netop afsluttet gymnasiet og begiver sig ud på en rejse. Turen går først til Bali, hvor et
trafikuheld sender pigerne på en lidt anden kurs end planlagt, og mødet mellem Maja og lægesønnen Sama
bliver afgørende for resten af rejsen. På Gili øerne i Indonesien fester de og svømmer med havskildpadder, og
Lise Lotte møder Johannes, som slet ikke er så uinteressant endda. Turen går derefter til Indien og Nepal,

hvor de havner på en indisk politistation, besøger slumkvarterer i Delhi og Taj Mahalpaladset i Agra, og hvor
Østens mystik hjælper dem på vej i deres møde med kærligheden.

JG Gylling, f. 1964. JG Gylling har tidligere udgivet Smagen af Honning, Forlaget Brændpunkt 2015 og
Endorfino, Forlaget Brændpunkt 2017.
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