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Mit Motorcykel Liv Henning Bitsch Hent PDF Motorcykel oplevelser fra seks kontinenter gennem mere end
22 år. Alt fra off road gennem Sahara og Gobi ørkenen til ture på tværs af USA. Fra 250 kubik Honda XL til
BMW R 1200 GS. En bog som fortæller om et meget varieret liv på motorcykel. Bogen er et sammendrag af
dagbøger skrevet på turene og avisartikler sammenskrevet med nutidig tekst. Bogen starter med en tur på
tværs af USA på en Harley og slutter med en tur 22 år senere gennem Østeuropa, Tyrkiet og Balkan på en
BMW LT. En bog der vil appellere til alle der har interesse i motorcykler eller blot kan lide at rejse. Her er
210 sider intense rejseoplevelser med mere end 120 farvefotos. Bogen kan bruges som inspiration eller blot
som underholdning. Forfatteren Henning Bitsch har levet et interessant liv og besøgt 6 kontinenter og over 55
lande. Han har boet i USA i en længere periode, hvor en stor del af omgangskredsen var motorcykel kørere.
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