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Tracks - egne veje Robyn Davidson Hent PDF Den unge ROBYN DAVIDSON begiver sig i 1977 ud på en ni
måneder lang rejse, som alle omkring hende anser for et livsfarligt og vanvittigt projekt. Det er en stor

beslutning og kræver masser af mod at efterlade alt for at begive sig ud på sin livs rejse.
I selskab med fire kameler og sin hund går hun over 2000 kilometer tværs over det halve Australien, igennem

ørkener, bjergegne og øde områder ud til Det indiske Ocean.

TRACKS – egne veje er en imponerende og usædvanlig rejseberetning, båret af en ung kvindes mod til at
overskride sine egne grænser

Robyn Davidsons imponerende rejse genfortalt i bogen Tracks er omtalt i aviser og magasiner verden over.
Tracks er filmatiseret med Mia Wasicowska.
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