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Og jeg er her stadig... Leif Kj\u00e6r Hent PDF Leif Kjær har levet et hårdt men spændende liv og oplevet

mere, end de fleste drømmer om. Han er en ægte eventyrer og story-teller. Hans barndom bestod mest af tærsk
og nedværdigelse. Men dette lykkedes det ham senere – på sin egen, helt specielle måde - at sætte sig ud
over. Som 15-årig tog han ud at sejle, rømmede sit skib i Afrika og levede 2½ år hos en stamme, fire

dagsrejser op ad floden – i Ghana. Senere har Leif levet et omflakkende liv med mange, forskellige jobs og
flere ægteskaber. Han har sejlet på de store have, været test kører for Good Year, Nordsø fisker, langturs
chauffør, taxa chauffør, overlevet en tredobbelt bypass operation – og altid har han fulgt sine egne veje.
Skrivestilen er ærlig, bramfri og humoristisk. Bogen består af episoder fra Leifs liv, hans oplevelser og

iagttagelser både i hjemlandet og fra den verden, han har rejst rundt i - oplevelser, der omfatter glæder, sorger,
spænding, humor og meget mere. Læs bogen – og lad dig inspirere...
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