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Topfeber - De syv tinder på rekordtid Søren Gudmann Hent PDF Denne bog, skrevet af en dansk
bjergbestiger, beretter om menneskets utrættelige stræben efter at komme til tops. Onsdag den 14. december
2005 kl. 22.30 nåede den danske bjergbestiger Søren Gudmann toppen af bjerget Vinson på Antarktis. Det var
193 dage efter at han havde stået på toppen af Mount Everest i Himalaya. På godt seks måneder havde han
besteget det højeste bjerg på hvert af jordens syv kontinenter. Og var dermed blevet den første dansker, der
havde taget de syv tinder. Med en stålsat vilje og ukueligt mod nåede Søren Gudmann det, som andre kun tør
drømme om. Og tilmed hurtigere end nogen anden i verden før ham. Troede han. For når man er oppe i de

højere luftlag, er det sjældent, at tingene går helt efter bogen.

'Topfeber' er en ligefrem og rå beretning om én mands ensomme kamp mod bjergene og de op- og nedture,
der hører med. Bogen fortæller om at overskride de menneskelige begrænsninger og turde gå efter sine
drømme. Og om hvad der kræves for at nå sine mål, selv når de er høje eller ligger helt ude i horisonten.

Søren Gudmann (født 26. november 1961) er bjergbestiger og civilingeniør. Han er også medlem af 'De
berejstes klub'.

 

Denne bog, skrevet af en dansk bjergbestiger, beretter om
menneskets utrættelige stræben efter at komme til tops. Onsdag den
14. december 2005 kl. 22.30 nåede den danske bjergbestiger Søren
Gudmann toppen af bjerget Vinson på Antarktis. Det var 193 dage
efter at han havde stået på toppen af Mount Everest i Himalaya. På
godt seks måneder havde han besteget det højeste bjerg på hvert af
jordens syv kontinenter. Og var dermed blevet den første dansker,
der havde taget de syv tinder. Med en stålsat vilje og ukueligt mod
nåede Søren Gudmann det, som andre kun tør drømme om. Og

tilmed hurtigere end nogen anden i verden før ham. Troede han. For
når man er oppe i de højere luftlag, er det sjældent, at tingene går

helt efter bogen.

'Topfeber' er en ligefrem og rå beretning om én mands ensomme
kamp mod bjergene og de op- og nedture, der hører med. Bogen

fortæller om at overskride de menneskelige begrænsninger og turde
gå efter sine drømme. Og om hvad der kræves for at nå sine mål,

selv når de er høje eller ligger helt ude i horisonten.

Søren Gudmann (født 26. november 1961) er bjergbestiger og
civilingeniør. Han er også medlem af 'De berejstes klub'.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Topfeber - De syv tinder på rekordtid&s=dkbooks

