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Kilimanjaro Bo Belvedere Christensen Hent PDF Kilimanjaro er en mulig udfordring for den, der har lysten
og viljen.

Der skal forberedelser til, men de er ikke uoverkommelige. Du behøver ikke være eliteatlet, men en rimelig
kondition vil hjælpe dig få det bedste ud af turen.

Denne totalt reviderede 2. udgave af guidebogen forbereder dig på, hvad der skal til for at gøre bestigningen
af Kilimanjaro til det, som den bør være: En uforglemmelig oplevelse for livet. Du får også noget viden om
hvordan bjerget er blevet til og hvilken natur, du vil møde undervejs og hvad du med lidt held vil se af

levende væsener.

Forfatteren:
Bo har gennem sin karriere som bjergbestiger været på toppen af tre af verdens 14 bjerge over 8000 meter, tre

over 7000 meter og har derudover besteget 12 bjerge over 6000 meter i Himalaya og Andes.
Bos forfatterkarriere begyndte som medforfatter af bogen "Ama Dablam - en bestigning af verdens smukkeste

bjerg" og siden som medforfatter og redaktør af "Everest - drømmen og sejren".

På BoD forlag har Bo tidligere udgivet "Baruntse", "Big E" og"Ubestegne Tinder" samt yderligere 4 bøger.
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