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Siła marzeń, czyli jak
zdobyłam Koronę Ziemi
Cena

32,90 zł

Cena poprzednia

39,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

PKWiU

58.11.1
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Rok wydania

2018, wyd. I

Format

150 x 210 mm

Liczba stron

312

ISBN

978-83-283-3854-8

Opis produktu
Wszystko zaczęło się w 2011 roku – Miłka Raulin, mając już na koncie zdobyty Mont Blanc, postanowiła wspiąć się na
wszystkie najwyższe wierzchołki kontynentów. Tak powstał projekt ”Siła marzeń – Korona Ziemi”, który Miłka realizowała
konsekwentnie przez siedem lat. 22 maja 2018 roku ukończyła swój plan, gdy stanęła na szczycie Mount Everestu.
Ta książka jest opowieścią o długiej wyprawie po marzenia – wyprawie realizowanej z perspektywy matki pracującej na
pełnym etacie. Mówi o tym, jak zaczął się ten „wysokogórski romans” i jak wykonać z powodzeniem szalony projekt,
dysponując jedynie dwudziestoma sześcioma dniami urlopu. Pasja do przygód i dalekich wypraw przeplata się w książce z
trudnościami życia codziennego. Przeczytacie więc także o górskich kłopotach i lekcjach z nich płynących. O podejmowaniu
życiowych decyzji, samotnym macierzyństwie, utracie pracy. O drugiej stronie medalu i rachunku, jaki trzeba zapłacić,
podejmując każde wyzwanie.
Przede wszystkim jednak jest to książka o wielkiej sile marzeń – o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych, nie do spełnienia i że
zawsze warto mimo przeciwności dążyć do wymarzonego celu!
„Gorąco wierzę, że moja historia przekona Was do tego, byście odkrywali swoją Siłę Marzeń i już dziś rozpoczęli podróż do
upragnionego celu, nie mając wprawdzie w plecaku czasu i gotówki, ale niosąc w nim wielkie chęci i wiarę. Wiarę, że się uda!
Świat jest bowiem ogromny i hojny. Zadba o to, by niczego Wam nie zabrakło, i podeśle wszystko, czego potrzebujecie, pod
warunkiem że tak właśnie będziecie o nim myśleć”. - Miłka
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