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Jesper Kenn Olsen har sat to verdensrekorder. Han har løbet Jorden rundt på tværs, og han har løbet Jorden
rundt på langs. Sammenlagt over 63.
000 kilometer. I denne bog fortæller Jesper Kenn Olsen hele historien om sit opsigtsvækkende World Run 2
fra Nordkapp i Norge, gennem Europa, Mellemøsten og Afrika til Cape Town og videre fra det sydligste Chile
gennem Sydamerika og Nordamerika til målet i Newfoundland 28 lande og 36.917 kilometer senere. Han
fortæller om at løbe alene og sammen med andre, om ikke at give op, når vinden hyler og man er faret vild i
bjergene, når forsyningsbilen bryder sammen i en brandvarm ørken, når løvebrøl advarer om en lidt for
spændende nat i teltet, når man løber i et land, hvor folk hver dag kaster sten efter en, eller når sygdom sætter
kroppen ude af spil. Og han fortæller om de mange mennesker han møder, de fantastiske landskaber og om,
hvordan man helt bogstaveligt klarer et parforhold i løb. Ifølge Jesper Olsen er det først og fremmest et
spørgsmål om at ville kunne. Men også om benhårdt arbejde, disciplin og lysten til at udforske verden uden
fordomme. Historien om World Run 2 er meget mere end en historie om et løb. Den vil kunne inspirere
enhver til at turde og ville lidt mere. "Dette er den bedste løbebog skrevet på dansk til dato ... er ubetinget
gaven, der bare skal ligge under juletræet i år. Hvis det ikke var fordi jeg selv havde læst den, ville jeg nok
købe den og pakke den ind til mig selv – bare så jeg var sikker på at få den." – Løbemagasinet "Jesper Olsen
fortæller, at han er inspireret af de store nordiske opdagelsesrejsende som Knud Rasmussen og Roald
Amundsen, som udsatte sig selv for vanvittige udfordringer for at udforske verdens barskeste egne. Med sine

World Run og beretningerne nærmer han sig samme liga som sine forbilleder ... I bogens marginer er der
QR-koder med link til dokumentation for hvert kapitel. På glimrende vis giver det læseren et visuelt indblik i
strabadserne og oplevelserne under løbet. De i forvejen velfortalte episoder bliver med en scanning med
mobiltelefonen pludseligt endnu mere virkelige, og det bringer læseren helt ind i løbet. Det er måske allerbedst
brugt på opstigningen mod turens højeste bjergpas Cristo Redentor 4200 meter over havet på grænsen mellem
Argentina og Chile. Jesper beskriver i bogen, hvordan manglen på ilt og de uendelige stigninger presser
kroppen helt til grænsen, og med ’live optagelser’ får man indtrykkene fra første parket. Det er ganske enkelt
genialt." – Morten Albjerg Nielsen, MotionDanmark
Han fortsatte med å konsentrere seg om kunsten i. Her gir vi deg noen fakta om «Kunsten å myrde».
Kunsten å arbeide med nordmenn: Innføring i norsk arbeidslivskultur for fremmedkulturelle og de som er
interessert i deres utfordringer - (Norwegian Edition) [Karin. TARIF PLEIN 7 € /TARIF RÉDUIT 4 € Place
de la République 59000 Lille Her gir vi deg noen fakta om «Kunsten å myrde». Svak linsing. Bildet over
viser fenomenet i aksjon. Un musée à (re)découvrir. Sorry, we merken dat je antwerpen.
Bildet over viser fenomenet i aksjon. Kunsten å arbeide med nordmenn: Innføring i norsk arbeidslivskultur
for fremmedkulturelle og de som er interessert i deres utfordringer - (Norwegian Edition) [Karin. I tillegg
presenterer vi et sammendrag av novellens handling, som kan være nyttig innen du går i gang med. Fermé le
mardi. Dit komt omdat je een verouderde versie van je internetbrowser gebruikt. Elle a été construite autour
du Port d. Håndlesing kalles også kiromantikk, kunsten å spå i hånden. De neste fem årene bodde van Gogh
hos sine foreldre, som i mellomtiden hadde flyttet til Etten i Noord-Brabant. Mod bestråling af befolkningen
May Day, EHS-foreningen og Rådet for Helbredssikker Telekommunikation indsamler underskrifter mod
mikrobølgebestråling af befolkningen. Her gir vi deg noen fakta om «Kunsten å myrde». Sorry, we merken
dat je antwerpen.

