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Himalaya i sigte Nina Rasmussen Hent PDF "Vi drømmer om skyhøje bjerge, krystalklar luft, græssende

yakokser, magiske bønner udsendt fra bedemøller… Var det muligt at Hjalte og jeg kunne rejse til Himalaya
sammen med vores venner Niels og Kirsten?" Fire gamle hippier sætter sig for at opfylde deres

ungdomsdrøm; sammen kører de i to 2-cv-er gennem verdens tre mægtigste bjergkæder: Karakorum, Hindu
Kush og Himalaya. Rejsen er lige så lang, som den er eventyrlig, og efter 30 års drømme om Himalaya, har
de endelig den enorme bjergkæde i sigte. Den danske forfatter og eventyrer Nina Rasmussen (f. 1942)

debuterede i 1983 med rejsebeskrivelsen "Held og lykke", som fortæller historien om et spændende år med
familien på motorcykel gennem Sydamerika. Bogen er ligesom mange andre skrevet sammen med Nina

Rasmussens mand, Hjalte Tin. Mange af hendes senere bøger handler om hendes egne rejser i den arabiske
verden, efter hun i 2006 konverterede til islam. "Har du lyst, men ikke råd til at rejse, så er Nina Rasmussens

heftige rejsebeskrivelse "Himalaya i sigte" en brugbar løsning." – Månedsmagasinet IN

 

"Vi drømmer om skyhøje bjerge, krystalklar luft, græssende
yakokser, magiske bønner udsendt fra bedemøller… Var det muligt
at Hjalte og jeg kunne rejse til Himalaya sammen med vores venner
Niels og Kirsten?" Fire gamle hippier sætter sig for at opfylde deres
ungdomsdrøm; sammen kører de i to 2-cv-er gennem verdens tre
mægtigste bjergkæder: Karakorum, Hindu Kush og Himalaya.

Rejsen er lige så lang, som den er eventyrlig, og efter 30 års drømme
om Himalaya, har de endelig den enorme bjergkæde i sigte. Den

danske forfatter og eventyrer Nina Rasmussen (f. 1942) debuterede i
1983 med rejsebeskrivelsen "Held og lykke", som fortæller historien

om et spændende år med familien på motorcykel gennem
Sydamerika. Bogen er ligesom mange andre skrevet sammen med
Nina Rasmussens mand, Hjalte Tin. Mange af hendes senere bøger
handler om hendes egne rejser i den arabiske verden, efter hun i

2006 konverterede til islam. "Har du lyst, men ikke råd til at rejse, så



er Nina Rasmussens heftige rejsebeskrivelse "Himalaya i sigte" en
brugbar løsning." – Månedsmagasinet IN
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