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VA L H A J S F L I C K A N 
E N  S A N N  B E R Ä T T E L S E  O M  O C H  AV  E N  Ö V E R L E VA R E

Med boken “VALHAJSFLICKAN, en sann berättelse 
om och av en överlevare” följer ett soundtrack på CD/
downloads, med en samling av Nilla Nielsens sånger 
som har anknytning till berättelsen. 

Boken “VALHAJSFLICKAN” släpps 28 januari 2014 
och går redan nu att förhandsbeställa på www.nillan-
ielsen.com samt www.facebook.com/Valhajsflickan. 

Nilla Nielsen kommer att göra releaseframträdanden/
boksigneringar i samband med bokutgivningen. 

Tidigare utgivningar:  

Album: “Redemption Sky”(2004), “Shellshocked”(2008), 

“Shadows”(2010), “Higher Ground” (2010), “Så nära” (2012). 

Författare: Nilla Nielsen
Förlag: Gecko Music Publishing Sweden
Kontaktuppgifter:
Email: info@nillanielsen.com Tel: 0736862842
Info/press: www.nillanielsen.com, www.facebook.com/valhajsflickan

Året var 2004 och framtiden såg ljus ut – hon hade 
precis släppt sitt debutalbum. Istället hamnade hon mitt 
i helvetet. Tsunamin drog henne med sig och hon ska-
dades svårt i Thailand. “Valhajsflickan” är artisten Nilla 
Nielsens självbiografiska bok. Den handlar om att över-
leva och att komma tillbaka. Den handlar om att stå på 
scen och bli ett med publiken. Men den handlar lika 
mycket om att älska och önskan att bli älskad tillbaka. 
Eller om alla möten - såväl med människor runt om i 
världen,  som med havets invånare under otaliga dyknin-
gar i det stora blå. Den handlar om relationer och svek. 
Om sorg,  svärta,  smärta. Och om ljus,  hopp,  glädje 
och allt som är underbart. Om att dela med sig. Och om 
miljön som vi alla bör vårda. Listan kan göras lång. 
Nilla Nielsens debutroman går djupt under ytan på den 
prisade och samhällsengagerade kompositören och text-
författaren. Vid det här laget har hon gett ut fem 
fullängdsalbum,  genomfört åtskilliga turnéer och 
spelningar,  medverkat på en lång rad välgörenhetsev-
enemang... och nu alltså även fångat personliga tankar,  
upplevelser och erfarenheter i en annorlunda samling 
texter – som blivit till en annorlunda bok. 
Följ med på en annorlunda resa!


