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På nye vildere eventyr Bettina Aller Hent PDF Bettina Allers første bog Til Nordpolen – Mit vildeste eventyr

udkom efteråret 2005 og solgte i ordinærudgave 10.000 bøger, ikke mindst hjulpet frem af, at
forfatteren pludselig blev danmarksberømt pga. ”Vild med dans”. Denne berømmelse har hun fastholdt – ikke
mindst som fast inventar i familiens egne ugeblade – men også fordi hun er fuldstændig frygtløs eventyrer,
som gang på gang kaster sig hovedkulds ud i nye, farlige og spændende rejser – som man også kunne se i
TV2 i programmet ”På eventyr med Aller”, hvor Bettina og hendes mand, den franske fotograf Jean-Gabriel
rejser dybt ind i junglen i Papua (Ny Guinea). Historien er med i denne nye bog, hvor Bettina Aller også
fortæller om en rejse ned i jordens indre. Med reb og pandelygte firer hun sig ned i en aktiv vulkan og er

meget, meget tæt på aldrig at komme op igen. Bogen indeholder bl.a. også fortællinger om hendes møde med
gorillaer, dansepartnere, indlandsisen, Sahara og Congo. Bettina Aller forstår som få at beskrive en situation,

så man både gyser af frygt og bobler af glæde. Bogen er rigt illustreret med Jean-Gabriels flotte fotos.
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