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De eventyrlige Alex Frank Larsen Hent PDF Forlaget skriver: I år er det 80 år siden, at den berømte
polarforsker og forfatter Peter Freuchen dannede Eventyrernes Klub. Turbine forlaget udsender derfor i
samarbejde med Eventyrernes Klub et pragtværk om den eventyrlige klubs fantastiske historie, skrevet af

medlemmerne selv og redigeret af Cavlingpris-modtager og TV-producent Alex Frank Larsen.

Peter Freuchen mistede sin venstre fod i Grønland, og mange mænd ville i dag give deres højre arm for at
blive medlem af hans klub, men der skal meget mere til. Først og fremmest trangen til at begive sig ud på

eksotiske rejser og evnen til at fortælle om dem, som det gøres i bogen. 

Blandt klubbens medlemmer er den første danske flyver, Jacob Ellehammer, den dansker der har været dybest
nede i havet, Torben Wolff, den første på toppen af verden, Michael Knakkergaard, den første i rummet,
Andreas Mogensen, den første i kajak nord om Grønland, John Andersen, og mange, mange flere. I de

forløbne 80 år er 468 blevet optaget som medlemmer, heraf er 111 særdeles nulevende. 

Læs om deres vidt forskellige historier og lær om ukendte sider hos eventyrere som jordomsejleren Troels
Kløvedal og hans søn, TV-journalist og skipper Mikkel Beha, forfatteren Ib Michael, aktivist-kokken Nikolaj
Kirk, Kon-Tiki-ekspeditionsleder Thor Heyerdahl, elite-forskerne og professorerne Rane og Eske Willerslev,
den vagabonderende fotograf Jacob Holdt, rejseforfatteren Hjalte Tin, Kina-specialisten Sven Burmester og

en masse andre pionerer med mod og mandshjerte til at rapportere fra alverdens spændende afkroge.
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