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Turen rundt om USA H.P. Christensen Hent PDF Noget om at springe ud i det: Rejse- og eventyrlystne
danskere med interesse for virkelighedens verden må ikke gå glip af en ganske almindelig danskers

enestående rejse rundt i Canada og USA. H.P. Christensen har som få levet drømmen og eventyret. Der bliver
ikke lagt fingre imellem, når han løfter sløret for sine erfaringer med og oplevelser fra et turbulent liv på
landevejen med både op og nedture. Med humor og eftertænksom alvor beskriver han personligt og
åbenhjertigt paradokser, konflikter og udfordringer belyst gennem situationer og personer, der har haft

betydning for de valg, han har truffet på sin rejse rundt om USA ad 2 omgange.

FLORIDA RUNDT FOR REGNSKOVEN. der er noget i luften, så glem ikke H. P. Christensens forsøg på at
begå sig i den gode sags tjeneste. En tanke der handler om, hvad der kan ske, når man kombinerer eventyrlyst
med frivilligt arbejde. Det drejer sig om et projekt og en indsamlingsrejse for regnskoven til fordel for WWF
Verdensnaturfondens livsvigtige arbejde for bevarelse af naturen overalt på jordkloden. Med eventyrlysten
som den røde tråd behandler han i underholdende og tankevækkende afsnit, livet på landevejen som det er:

sjovt, let, seriøst, engageret og ganske ofte langt ude i skoven.
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