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Skibet er ladet med eventyr. To år i Middelhavet Malene Wilken Hent PDF "Velkommen om bord på det gode
skib Æfnit&#xFD;r.

Den faste besætning om bord består af en skipper (min mand), en skipperinde (mig) og to minimatroser
(Sebastian på fem og Marie, der var næsten tre, da turen begyndte). Vi har åbnet en af lugerne og håber, du vil

nyde turen gennem Middelhavet sammen med os."

"Skibet er ladet med eventyr" fortæller historien om en lille familie, der satte sejl mod fremmede kyster og en
ny spændende hverdag fyldt med hygge, samvær og nye oplevelser. Undervejs møder familien både nye
kulturer i blandt andet Marokko, Portugal og Spanien, men også nye sider af sig selv og hinanden, for når
man sammen skal styre en båd midt ude i Middelhavet, så lærer man hinanden at kende på en helt ny måde!

Marlene Wilken har skrevet en spændende rejsefortælling om sine to år på Middelhavet sammen med sin
familie.

 

"Velkommen om bord på det gode skib Æfnit&#xFD;r.

Den faste besætning om bord består af en skipper (min mand), en
skipperinde (mig) og to minimatroser (Sebastian på fem og Marie,
der var næsten tre, da turen begyndte). Vi har åbnet en af lugerne og
håber, du vil nyde turen gennem Middelhavet sammen med os."

"Skibet er ladet med eventyr" fortæller historien om en lille familie,
der satte sejl mod fremmede kyster og en ny spændende hverdag
fyldt med hygge, samvær og nye oplevelser. Undervejs møder
familien både nye kulturer i blandt andet Marokko, Portugal og
Spanien, men også nye sider af sig selv og hinanden, for når man
sammen skal styre en båd midt ude i Middelhavet, så lærer man

hinanden at kende på en helt ny måde!

Marlene Wilken har skrevet en spændende rejsefortælling om sine to
år på Middelhavet sammen med sin familie.
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