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Livet i løb Terje Nordberg Hent PDF Der er mange gode grunde til at løbe. Mange gør det hovedsageligt,
fordi det er sundt at bevæge sig, men med Terje Nordbergs bog kan man lade sig inspirere til at nyde

løbeturen på en ny måde. "Livet i løb" giver anledning til at finde eller genfinde nydelsen ved løbeturen, så
udstyret og pligten ikke tager overhånd og kvæler den umiddelbare glæde ved at løbe sig en tur.

Forfatteren Terje Nordberg (f. 1947) er oprindeligt født i Norge, men har boet i Danmark siden 1969. Han har
udgivet både skøn- og faglitteratur og desuden været tilknyttet flere aviser. Som freelanceskribent har han
især skrevet om motion og livsstil, hvilket blandt andet har resulteret i bogen "Livet i løb" fra 2012. Udover
sine romaner og novellesamlinger for voksne, hvoriblandt "Pausefiskepasseren" (2015) bør nævnes, har

Nordberg udgivet både prosa og drama rettet mod børn på mellemtrinnet i de danske folkeskoler.
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