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end 53.000 kilometer alene på motorcykel lærte hende at acceptere sig selv og se det ukendte som uanede

muligheder og ikke som fare.

Hun havde levet sit liv på autopilot. Hun havde gjort alt det, som hun troede ville gøre hende lykkelig. Hun
levede for at nå det næste mål og troede, at når først målene var nået, ville livet blive godt. Og målene, dem
nåede hun. Hun fik en god uddannelse og et godt job på et advokatkontor med høj løn og mange muligheder.
Hun blev godt gift og fik hus i Hellerup. Alt så ud til at køre for hende. Men hun havde ikke sig selv med, og

uanset hvad hun opnåede, gjorde det hende aldrig helt tilfreds.

Som 31-årig tager Annette Birkmann en stor beslutning. Halvandet år efter at hendes ægteskab er gået i
stykker, dropper hun sin karriere som advokat for at udleve sin gamle barnedrøm om at køre på motorcykel.
Hun rejser til Buenos Aires og får arbejde på et motorcykelværksted og derpå følger en rejse på 53.000

kilometer ene kvinde på motorcykel til Ildlandet i Argentina og videre til Mexico City. Hendes mål er at finde
sig selv, at lære at leve i overensstemmelse med sig selv. Det bliver til en både indre og ydre rejse igennem

nogle af de smukkeste egne i verden fyldt med glæde, ensomhed og store tanker.

OM FORFATTEREN
Annette Birkmann, jurist og foredragsholder, født 1974. Rejsen til mig er hendes første bog på dansk.

 

Mere end 53.000 kilometer alene på motorcykel lærte hende at
acceptere sig selv og se det ukendte som uanede muligheder og ikke

som fare.

Hun havde levet sit liv på autopilot. Hun havde gjort alt det, som hun
troede ville gøre hende lykkelig. Hun levede for at nå det næste mål
og troede, at når først målene var nået, ville livet blive godt. Og

målene, dem nåede hun. Hun fik en god uddannelse og et godt job på
et advokatkontor med høj løn og mange muligheder. Hun blev godt
gift og fik hus i Hellerup. Alt så ud til at køre for hende. Men hun
havde ikke sig selv med, og uanset hvad hun opnåede, gjorde det

hende aldrig helt tilfreds.

Som 31-årig tager Annette Birkmann en stor beslutning. Halvandet
år efter at hendes ægteskab er gået i stykker, dropper hun sin karriere

som advokat for at udleve sin gamle barnedrøm om at køre på
motorcykel. Hun rejser til Buenos Aires og får arbejde på et

motorcykelværksted og derpå følger en rejse på 53.000 kilometer ene
kvinde på motorcykel til Ildlandet i Argentina og videre til Mexico

City. Hendes mål er at finde sig selv, at lære at leve i
overensstemmelse med sig selv. Det bliver til en både indre og ydre
rejse igennem nogle af de smukkeste egne i verden fyldt med glæde,



ensomhed og store tanker.
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