Farvel Tibet
Sprog:

Dansk

Udgivet:

21. september 2012

Kategori:

Biografier

Forfatter:

Tore Grønne

Forlag:

Gyldendal

ISBN:

9788702124491

Farvel Tibet.pdf
Farvel Tibet.epub

I Farvel Tibet drager Tore Grønne på cykel og til fods dybt ind i Himalaya med sin kæreste Cassie. De tramper
over enorme bjergpas, stopper i landsbyer og tusind år gamle buddhistiske klostre i afsidesliggende Zanskar
og vandrer ind under Sikkims hellige tinder. De restituerer omgivet af 700.
000 soldater i konflikthærgede Kashmir, møder korruption, sygdom og en række tibetanere i Indien og Nepal,
der deler hver deres uforglemmelige historie: Den gamle, bitre guerillakriger; børn sendt alene i eksil; munke
på flugt; tidligere politiske fanger med historier om grusom tortur i kinesiske fængsler. Farvel Tibet er
beretningen om et halvt års fascinerende, til tider opslidende og ofte overraskende færd på Himalayas bagveje
krydret med fortællinger om gårsdagens excentriske eventyrere, indiske spioner på verdens tag, den afskyelige
snemand og meget mere. For enden af vejen venter Lhasa og afslutningen på en historie, der startede ti år
tidligere, da Tore faldt i kløerne på det kinesiske sikkerhedspoliti i Tibet. Flap 1 (plus foto) Tore Grønne (f.
1978) er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og San Francisco State University. Han har
arbejdet som kriminalreporter for den indiske avis Mid Day i Bombay, som gonzo-eventyrer / journalist i
JP/Politikens Hus og som chefredaktør på rejsemagasinet Opdag Verden. I dag er han freelancejournalist,
forfatter og foredragsholder. Tore er medlem af Eventyrernes Klub.

Siden 1999 har Tore cyklet omtrent 45.000 kilometer rundt om i verden, ofte i verdens højeste bjergkæder.
Udover adskillige cykelture i Himalaya-, Karakoram-, Hindu Kush-, Pamir- og Andesbjergene har han bl.a.
cyklet fra Kina til Danmark, gennem Mellem- og Sydamerika, i Mellemøsten, Nordamerika og Centralasien.
Tore og Cassie har siden turen boet i San Francisco, på en ranch i Arizonas ørken, i Denver og i København.
De er blevet gift og har fået sønnen Silas.
Læs mere om nyheder der omhandler Krimi. This page not updated or checked for accuracy as frequently as
the greetings pages, and therefore may contain errors, inconsistent orthography, and transliterations For blot
tredje gang i dansk X Factor-historie er der kun én ung deltager tilbage blandt de sidste fire finalister. og 18.
Please note that this is an archived page. Nye cykelprodukter fra Garmin.
2018 Tibet-aktivist: Mulighed for erstatning er fin håndsrækning Her finder du nyheder fra DR og alle vores
TV og Radio kanaler live og on demand - når du har lyst. april 2018 med gode debatter og inspiration
Støttekomiteen for Tibet Støttekomiteen for Tibet er rammen om et dansk engagement for at forbedre
vilkårene for den tibetanske befolkning ved at støtte deres ikke-voldelige kamp for frihed,
menneskerettigheder, demokrati og selvbestemmelse. Tibet-aktivist: Mulighed for erstatning er fin
håndsrækning 26.
Æ ka’ husk da vi var børn Vi sad og kigged’ på akvariefisk Sommetider så tog vi dem op Å vi kværke em
Mens æ måne lyste … Artikler om Danmark, udlandet, politik, erhverv, finans, underholdning, kultur, sport,
forskning, kriminalitet, vejr, trafik, kommuner, sygehuse, miljø - jp. Click here for the current version.
Indryk dødsannoncen i Aars Avis her på siden i dag. Som politibetjent er man med til at opretholde sikkerhed
og orden i samfundet. Oplev alt det bedste af 'Smilets land' på vores rundrejse i Thailand. Læs mere om
nyheder der omhandler Krimi. De fleste politibetjente arbejder som en del af et døgnberedskab i det lokale
miljø, der kan træde til ved udrykning i forbindelse med tyverier, ulykker, husspektakler, demonstrationer og
… Velkommen til BT Krimi. Andre kommuner står til større tab. Det tager kun 5 minutter, og vi læser altid
korrektur på annoncerne inden de trykkes.
De fleste politibetjente arbejder som en del af et døgnberedskab i det lokale miljø, der kan træde til ved
udrykning i forbindelse med tyverier, ulykker, husspektakler, demonstrationer og … Velkommen til BT
Krimi. 2018 Tibet-aktivist: Mulighed for erstatning er fin håndsrækning Her finder du nyheder fra DR og alle
vores TV og Radio kanaler live og on demand - når du har lyst. This page not updated or checked for
accuracy as frequently as the greetings pages, and therefore may contain errors, inconsistent orthography, and
transliterations For blot tredje gang i dansk X Factor-historie er der kun én ung deltager tilbage blandt de
sidste fire finalister. Kommuner som Gentofte og Rudersdal slipper billigere i udligning end først antaget.
Det tager kun 5 minutter, og vi læser altid korrektur på annoncerne inden de trykkes. Som politibetjent er
man med til at opretholde sikkerhed og orden i samfundet.

