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Skibet er ladet med eventyr Malene Wilken Hent PDF En familie på fire stævner ud på to års sejlads rundt i
Middelhavet. Bogen fortæller deres eventyrlige beretning om bord på skibet Æfnityr.

Drømmer vi ikke alle om at stikke af fra hverdagens trummerum og tage på eventyr? Malene Wilken og
hendes mand Lasse gjorde alvor af snakken, tog børnene med om bord og fik to uforglemmelige år på

sejlbåden Æfnitýr.
Selv om de mange års planlægning af det store eventyr også havde budt på to små børn undervejs,

begrænsede det dem ikke; de kom jo bare med, blebørn eller ej.
Fra sommeren 2009 til sommeren 2011 gik turen fra København gennem Lillebælt og Kielerkanalen ned

langs Europas vestkyst og videre ind i Middelhavet, hvor det blev til mangfoldige besøg i Spanien, Marokko,
Frankrig, Italien og Grækenland.

Turen forandrede hele familien og øgede deres sammenhold, og selv om der også var afsavn efter familie og
venner derhjemme, evig frygt for stormvejr og et konstant fokus på bådens vedligehold og udstyr, var det alle

strabadserne værd.
Og lysten til at tage på opdagelse igen sidder stadig i familien, der på ingen måde er færdig med at tage på

eventyr.
Så smid fortøjningerne og tag med Malene Wilken og hendes familie på langtur i Middelhavet.

 

En familie på fire stævner ud på to års sejlads rundt i Middelhavet.
Bogen fortæller deres eventyrlige beretning om bord på skibet

Æfnityr.
Drømmer vi ikke alle om at stikke af fra hverdagens trummerum og
tage på eventyr? Malene Wilken og hendes mand Lasse gjorde alvor
af snakken, tog børnene med om bord og fik to uforglemmelige år på

sejlbåden Æfnitýr.
Selv om de mange års planlægning af det store eventyr også havde
budt på to små børn undervejs, begrænsede det dem ikke; de kom jo

bare med, blebørn eller ej.
Fra sommeren 2009 til sommeren 2011 gik turen fra København
gennem Lillebælt og Kielerkanalen ned langs Europas vestkyst og
videre ind i Middelhavet, hvor det blev til mangfoldige besøg i

Spanien, Marokko, Frankrig, Italien og Grækenland.
Turen forandrede hele familien og øgede deres sammenhold, og selv
om der også var afsavn efter familie og venner derhjemme, evig
frygt for stormvejr og et konstant fokus på bådens vedligehold og

udstyr, var det alle strabadserne værd.
Og lysten til at tage på opdagelse igen sidder stadig i familien, der på

ingen måde er færdig med at tage på eventyr.
Så smid fortøjningerne og tag med Malene Wilken og hendes familie

på langtur i Middelhavet.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Skibet er ladet med eventyr&s=dkbooks

