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Mod en ny horisont Thomas Veber Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan føles det at runde Kap Horn i en
sejlbåd? Kan man sejle over Atlanten med sine børn? Kan grise svømme? Og skal man have en sabel med

ombord?

Hvis du nogensinde har mødt en jordomsejler, ved du, hvor mange oplevelser de har, og hvor mange gode
historier de kan fortælle. I "Mod en ny horisont" åbner en række forfattere og langturssejlere for skattekisten

af spændende, inspirerende og fascinerende historier fra de syv have.

Signe Dorothea Storr
20.000 sømil ombord på sejlbåden Capibara.

Martin Engelhardt
Kaptajnløjtnant i Søværnet og chef for sejlkutteren Svanen.

Christian Liebergreen
Sejlet jorden rundt solo og nonstop.

Thomas Veber
Til Caribien med familien i en 30 fods sejlbåd.

Margareta Veber
Har sejlet over Atlanten tre gange.

Cille Rosentoft
På langtur med mand og tre børn.

Lars Bo Kirk
Sejlede sammen med familien til Australien.

Benedicte Riis
Sejlede fra Sydafrika via Brasilien ud i Stillehavet.

Malene Wilken
To år i Middelhavet med familien.

Mia Karlsson
Har sejlet over Atlanten flere gange og har sejlet mange sæsoner i Caribien.

Overskuddet fra salget af bogen går til ofrene efter orkanerne Irma og Maria som ramte Caribien i 2017.

 

Forlaget skriver: Hvordan føles det at runde Kap Horn i en sejlbåd?
Kan man sejle over Atlanten med sine børn? Kan grise svømme? Og

skal man have en sabel med ombord?

Hvis du nogensinde har mødt en jordomsejler, ved du, hvor mange
oplevelser de har, og hvor mange gode historier de kan fortælle. I

"Mod en ny horisont" åbner en række forfattere og langturssejlere for
skattekisten af spændende, inspirerende og fascinerende historier fra

de syv have.

Signe Dorothea Storr
20.000 sømil ombord på sejlbåden Capibara.



Martin Engelhardt
Kaptajnløjtnant i Søværnet og chef for sejlkutteren Svanen.

Christian Liebergreen
Sejlet jorden rundt solo og nonstop.

Thomas Veber
Til Caribien med familien i en 30 fods sejlbåd.

Margareta Veber
Har sejlet over Atlanten tre gange.

Cille Rosentoft
På langtur med mand og tre børn.

Lars Bo Kirk
Sejlede sammen med familien til Australien.

Benedicte Riis
Sejlede fra Sydafrika via Brasilien ud i Stillehavet.

Malene Wilken
To år i Middelhavet med familien.

Mia Karlsson
Har sejlet over Atlanten flere gange og har sejlet mange sæsoner i

Caribien.

Overskuddet fra salget af bogen går til ofrene efter orkanerne Irma
og Maria som ramte Caribien i 2017.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Mod en ny horisont&s=dkbooks

