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Hjem fra Sibirien på cykel Rob Lilwall Hent PDF En medrivende fortælling om udholdenhed og eventyr, men
også en åndelig rejse, der giver et gribende indblik i livet på vejen i nogle af verdens hårdeste områder.

Efter at have forladt sit job som geografilærer, ankommer Rob Lilwall til Sibirien kun udstyret med en cykel
og en sund portion frygt. Hjem fra Sibirien på Cykel genfortæller hans storslåede tre-et-halvt-års, 48.000

kilometer lange rejse tilbage til England gennem den skæbnesvangre jungle i Papua Ny Guinea, en australsk
cyklon og Afghanistans krigshærgede Hindu Kush.

Forud for hans tur hjem fra Sibirien på cykel, var Rob Lilwall dørsælger i Californien, derefter geografilærer i
England. Mens han fortsat tager på ekspeditioner og holder motiverende foredrag rundt i hele verdenen, bor
Rob nu hovedsageligt i Hong Kong, hvor han og hans kone er ledere af børnevelgørenhedsorganisationen

Viva.

 

En medrivende fortælling om udholdenhed og eventyr, men også en
åndelig rejse, der giver et gribende indblik i livet på vejen i nogle af

verdens hårdeste områder.

Efter at have forladt sit job som geografilærer, ankommer Rob
Lilwall til Sibirien kun udstyret med en cykel og en sund portion

frygt. Hjem fra Sibirien på Cykel genfortæller hans storslåede tre-et-
halvt-års, 48.000 kilometer lange rejse tilbage til England gennem
den skæbnesvangre jungle i Papua Ny Guinea, en australsk cyklon

og Afghanistans krigshærgede Hindu Kush.

Forud for hans tur hjem fra Sibirien på cykel, var Rob Lilwall
dørsælger i Californien, derefter geografilærer i England. Mens han
fortsat tager på ekspeditioner og holder motiverende foredrag rundt i
hele verdenen, bor Rob nu hovedsageligt i Hong Kong, hvor han og

hans kone er ledere af børnevelgørenhedsorganisationen Viva.
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