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På talefod med verden Annette J\u00f8rgensen Hent PDF I mange år har Palle og Annette rejst, så snart de har
haft muligheden. Om aftenen sidder Annette og sveder over computerens taster, mens hun nedfælder dagens
begivenheder. Det er blevet til en samling rejseeventyr, hvor nutidens og fortidens historier smelter sammen.
Enhver af disse rejser kan gøres inden for en helt almindelig feries længde. Rejsedagbøgerne er ikke en guide,
men en samling historier og betragtninger om landene, deres befolkninger og livet i almindelighed. Uddrag af
bogen: Der er kun cirka 45 minutter, til vi skal lande, men flyet holder en højde af 9.700 meter, mens jeg ser
ned på den colombianske del af junglen. Et øjeblik spekulerer jeg på, om de er bange for, at den der mafia,
der gemmer sig der, skyder flyene ned, eller om det skyldes Andesbjergene. De smukkeste skyformationer,
jeg nogensinde har set, er overalt omkring os. Ovenover er himlen azurblå. Et lille øjeblik ser jeg en bjergtop
med evig sne. Så lukker blygrå torden- og regnskyer sig om os, netop som vi skal flyve ind mellem bjergene
for at nå Quito. Jeg vrider hænder og lukker øjnene. Håber bare, at piloten kan sit job. Så kommer vi ned

under skydækket, og Quitos huse ligger under os. Vi stryger tæt hen over dem og lander faktisk midt i byen.
Lufthavnen ligger 2.850 meter over havets overflade og har to landingsbaner. Om forfatteren: Annette

Jørgensen Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Annette skulle rejse verden rundt, da hun blev født i den lille
landsby Mesinge på Nordfyn. Som barn var drømmen dog at blive opdagelsesrejsende, og selvom hun har en
travl dagligdag som læge, rejser hun med sin mand Palle, så ofte de kan komme af sted. Palle Rosted Palle

har været eventyrer hele sit liv. Hans første rejse var til en bondemands mark, og logiet var det medbragte telt.
Siden har han rejst verden rundt, når han kunne holde fri fra sin lægegerning. De sidste 6 år har han rejst med

Annette, og det er blevet til mange spændende rejser.

 

I mange år har Palle og Annette rejst, så snart de har haft
muligheden. Om aftenen sidder Annette og sveder over computerens
taster, mens hun nedfælder dagens begivenheder. Det er blevet til en
samling rejseeventyr, hvor nutidens og fortidens historier smelter

sammen. Enhver af disse rejser kan gøres inden for en helt
almindelig feries længde. Rejsedagbøgerne er ikke en guide, men en
samling historier og betragtninger om landene, deres befolkninger og
livet i almindelighed. Uddrag af bogen: Der er kun cirka 45 minutter,
til vi skal lande, men flyet holder en højde af 9.700 meter, mens jeg
ser ned på den colombianske del af junglen. Et øjeblik spekulerer jeg
på, om de er bange for, at den der mafia, der gemmer sig der, skyder

flyene ned, eller om det skyldes Andesbjergene. De smukkeste



skyformationer, jeg nogensinde har set, er overalt omkring os.
Ovenover er himlen azurblå. Et lille øjeblik ser jeg en bjergtop med
evig sne. Så lukker blygrå torden- og regnskyer sig om os, netop som
vi skal flyve ind mellem bjergene for at nå Quito. Jeg vrider hænder
og lukker øjnene. Håber bare, at piloten kan sit job. Så kommer vi
ned under skydækket, og Quitos huse ligger under os. Vi stryger tæt
hen over dem og lander faktisk midt i byen. Lufthavnen ligger 2.850
meter over havets overflade og har to landingsbaner. Om forfatteren:
Annette Jørgensen Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Annette
skulle rejse verden rundt, da hun blev født i den lille landsby
Mesinge på Nordfyn. Som barn var drømmen dog at blive

opdagelsesrejsende, og selvom hun har en travl dagligdag som læge,
rejser hun med sin mand Palle, så ofte de kan komme af sted. Palle
Rosted Palle har været eventyrer hele sit liv. Hans første rejse var til
en bondemands mark, og logiet var det medbragte telt. Siden har han
rejst verden rundt, når han kunne holde fri fra sin lægegerning. De
sidste 6 år har han rejst med Annette, og det er blevet til mange

spændende rejser.
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