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Vildmarken Steffen Kj\u00e6r Hent PDF Den nye bog “VILDMARKEN” består af seks særskilte historier,
hvor man følger personer i hver deres livsfase på eventyr i vildmarken. Historiernes hovedpersoner begiver
sig ud i den mest barske natur, hvor de hver især bliver udfordret både fysisk og mentalt, og hvor de bliver
stillet over for eksistentielle dilemmaer. Bogen tager sit afsæt i personernes trang til at udfordre sig selv og

opsøge nye eventyr. Det er et skandinavisk generationsportræt, hvis hovedpersoner bliver ældre fra historie til
historie, og i takt med den stigende alder bliver de mere reflekterende og eftertænksomme. Historierne finder
sted i Danmark, Norge, Sverige, Alperne, Canada og USA. I hver historie tager hovedpersonerne på en rejse,

både ren bogstaveligt, men også i mental forstand, som sætter dybe spor. Det er en medrivende
inspirationsbog, hvis historier er fortalt med en indsigt og refleksion, der sætter gang i tankevirksomheden

hos læseren.
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