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Everest - vejen til toppen Lene Gammelgaard Hent PDF Forlaget skriver: Lene Gammelgaard er den første
skandinaviske kvinde, der besteg Mount Everest. Hun var i 1996 del af en ekspedition, der blev ramt af en
storm, der kostede otte mennesker livet. Lene Gammelgaards stærke og personlige beretning tager os med i
ugerne op til, med fokuserede forberedelser, ankomsten til Nepal og etableringen af lejren. Vi følger hende,

mens tilvænningen til de ekstreme forhold kan begynde og er med hele vejen op ad bjerget, hvor
ekspeditionen pludselig står i en uventet og livsfarlig situation.Lene Gammelgaards dagbogsnotater giver et
unikt indblik i bevæggrundene for at bestige verdens højeste bjerg. For klatrere eksisterer Mount Everest ikke
blot som det højeste punkt på jorden, men også som et landskab i sindet. Bjerget klatres på begge planer.

Everest - vejen til toppen er oversat til 13 sprog og er en international bestseller.
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