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Det ordner sig Thomas Wivel Hent PDF Forlaget skriver: Pernille Lykkes liv bliver ofte beskrevet som et
eventyr. Men det er altså ikke fiktion. Eventyrligt, det er det. Men det er ikke opspind. Pernilles skæbne er
virkelighed. For et par år siden mistede hun sin far, Per. Han fik kræft. Hun sad ved hans sygeseng og gav
ham et vildt løfte. Hun lovede ham at forsyne Danmark med kamelmælk. Ja, netop. Kamelmælk. Havde hun
tidligere fået den idé? Havde hun før tænkt på at importere? Vidste hun overhovedet noget om mælk fra
kameler? Svarene på de spørgsmål er nej. Inden hun gav Per sit ord på, at det skulle ske, var hun helt

uforberedt på den utrolige rejse, hun var ved at stævne ud på.      

Uddrag af bogen
Pernilles far er døende. Da hun sidder ved ham, står det klart, at han ikke kan tåle meget af den mad, han får,
og at det må kunne lade sig gøre at finde noget til ham uden e-numre. Det problem må løses. Pernille går i

gang. Entusiastisk. Og på Google finder hun ud af, at kamelmælk er nærende nok til at erstatte et måltid. Men
det findes ikke herhjemme. Det diskuterer de og bliver enige om, at det må hun gøre noget ved. Han kender
sin datters evner. Han ved, at det kan hun klare. Men han havde nok ikke regnet med, at hun så gennemført

var klar til at satse alt i sin bestræbelse. For det gjorde hun.        

Om forfatteren
Pernille Lykke (f. 1984) har haft et liv rigt på drama, uddannelser, jobs og udfordringer på de indre linjer. Hun
har boet 29 forskellige steder, været stewardesse, haft en juice- og smoothiebar, har solgt morgenmad fra en
campingvogn ved Hovedbanegården, er uddannet fitnesstræner, mentor for socialt udsatte, og så har hun ikke
mindst sat sig for at blive den første og eneste importør af kamelmælk til Danmark. I bogen fortæller hun om
sin susende skæbne til forfatter Thomas Wivel. Han har igennem årene skrevet adskillige bøger selv, men har

her lyttet til Pernilles historie og i samarbejde med hende fået det hele på tryk. 
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