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Langt ude i verden Kvindelige \u00c6ventyreres Klub Hent PDF Fra Grønland og ismasserne ved Nordpolen,
over verdens højeste bjerge og dybeste dale til Afrikas vidtstrakte kontinenter og sandede helvede. Til hest,
kamel, bus, bil, motorcykel, til fods, tæt ved skyerne, på havene og i fængslernes mørke ... Vi kommer langt

ud i verden med 18 seje kvinder fra Kvindelige Æventyrers Klub:

· Lene Frøslev

· Elsebeth Finnick

· Bettina Aller

· Anne-Marie Vang

· Gretelise Holm

· Pernille Kløvedal Helweg

· Mette Forum

· Birthe Thagesen

· Christina Gundgaard Pedersen

· Sidse Simonsen

· Vibeke Spangsberg

· Danna Corke

· Anne-Mette Nørregaard

· Viveke Goddard

· Dorte Stilling

· Karen Hammer

· Birgith Sloth

· Judith Forbert Petersen
Bogen er en hyldest til drømmen - at tage den alvorligt og give den liv, sætte ud og måske nå målet gennem
en masse spændende oplevelser. I dette øjeblik, hvor du læser, er der et eventyr i gang et sted. Lad denne bog

være en inspiration til at gøre drømme til virkelighed, uanset hvor skøre de måtte være.
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