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Kon-Tiki Jette Varmer Hent PDF Et gammelt sagn fortæller, at gudekongen Tiki kom sejlende fra Peru til de
polynesiske øer - på en tømmerflåde! Det er en tur på 8.000 kilometer tværs over Stillehavet, og den slags

romantisk pladder tror videnskaben ikke på. Det gør til gengæld eventyreren, Thor Heyerdahl. Han samler en
besætning på fem mand, som har mod nok til at stævne ud på en farefuld sejlads, der skal bevise, at de gamle
legender taler sandt. Thor og hans mænd bygger en stor tømmerflåde af balsatræ og gør klar til en fantastisk
sørejse i Solgudens kølvand. "KON-TIKI – Rejsen over Stillehavet" er en sandfærdig beretning, der driver af

saltvand og havstrømme, hajer og flyvefisk. Der kommer dage med vindstille og dage med voldsomme
storme, men det værste sker, da en af mændene falder over bord. Havet er fuldt af hajer – og der er ingen

nødbremse på en tømmerflåde. Det bliver en kamp for livet!

 

Et gammelt sagn fortæller, at gudekongen Tiki kom sejlende fra Peru
til de polynesiske øer - på en tømmerflåde! Det er en tur på 8.000

kilometer tværs over Stillehavet, og den slags romantisk pladder tror
videnskaben ikke på. Det gør til gengæld eventyreren, Thor

Heyerdahl. Han samler en besætning på fem mand, som har mod nok
til at stævne ud på en farefuld sejlads, der skal bevise, at de gamle

legender taler sandt. Thor og hans mænd bygger en stor tømmerflåde
af balsatræ og gør klar til en fantastisk sørejse i Solgudens kølvand.
"KON-TIKI – Rejsen over Stillehavet" er en sandfærdig beretning,
der driver af saltvand og havstrømme, hajer og flyvefisk. Der

kommer dage med vindstille og dage med voldsomme storme, men
det værste sker, da en af mændene falder over bord. Havet er fuldt af
hajer – og der er ingen nødbremse på en tømmerflåde. Det bliver en

kamp for livet!
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