
Mod, sved og tårer
Hent bøger PDF

Bear Grylls

Mod, sved og tårer Bear Grylls Hent PDF "Mod, sved og tårer" er historien om en eventyrer, der har inspireret
folk verden over med sine utrolige bedrifter. Bear Grylls fortæller om de første klatre- og sejlture med sin far,
om hvordan han som bare 18-årig bestod den hårde optagelsesprøve til det engelske jægerkorps, SAS, om
årene som elitesoldat, der endte med en faldskærmsulykke, hvor han brækkede ryggen tre steder. Lægerne

fortalte ham, at han måske aldrig ville komme til at gå igen, men Bear Grylls lod sig ikke slå ud: To år senere
besteg han Mount Everest som den yngste englænder nogensinde. Efterfølgende er det blevet til utrolige og

enestående ekspeditioner, som Bear Grylls åbenhjertigt fortæller om i "Mod, sved og tårer".

Edward Michael "Bear" Grylls (f. 1974) er en britisk eventyrer, forfatter og tv-vært. Bear Grylls er kendt for
sine mange overlevelsesture og blev som 23-årig den yngste englænder til at bestige Mount Everest.
Efterfølgende har Bear Grylls krydset Nordatlanterhavet i en gummibåd, og i 2008 besteg han nogle af

Antarktis‘ uudforskede bjerge for at samle penge ind til velgørenhed og for at promovere alternativ energi.
Bear Grylls har skrevet en række bøger om overlevelse og står bag populære tv-programmer om, hvordan

man overlever i det fri.

"En fascinerende fortælling om en sky dreng uden selvtillid, der forvandler sig til en sand overlever … Han
udfordrer gang på gang sig selv og overvinder næsten det umulige. En utrolig beretning".Bibliotekerne.
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