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Turen går ad helvede til Jakob V\u00f8lver Hent PDF Når vi rejser, søger vi det skønne og det storslåede.

Men det er de grufulde og groteske oplevelser, vi husker bedst. Denne bog samler en række rejseberetninger
fra danskere, hvis rejseplaner blev forpurret af sort uheld, sarte maver og katastrofale misforståelser. Og som
du sikkert selv har oplevet, når du fortæller andre om dine rejser, så er det netop de værste oplevelser, der er
de bedste rejsehistorier. Og de fortjener en bog. I Turen Går Ad Helvede Til kommer vi kloden rundt – til

lands, til vands og i luften. Vi sidder bl.a. med på en tungtlastet motorcykel i gangtempo gennem England og
Wales, gisper forfærdede på sæder uden fjedre i en ildelugtende bus i Egypten, sidder ved siden af en død

medpassager i Østtyskland og lider søsygens kvaler på en synkefærdig katamaran i høj sø på grænsen mellem
Peru og Bolivia
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