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BASE 66 Jevto Dedijer Hent PDF Forlaget skriver: BASE 66 er den sande historie om tre unge
faldskærmsspringere og deres drøm om at blive en del af den eksklusive BASE-klub. For at blive optaget skal
man springe ud fra toppen af en bygning, en antenne, en bro og en klippe. En bedrift så sjælden, at dobbelt så

mange har besteget Mount Everest.

I BASE 66 fortæller Jevto Dedijer sin nervepirrende historie fra BASE-jumpingens barndom, da han med sine
venner Bernard og Scott rejser på tværs af Europa i en bulet Renault 4 fyldt med faldskærme og øl. Som
pionerer i en ny og ukendt ekstremsport deler de glæder, frygt og flere nærdødsoplevelser i jagten på det

ultimative adrenalinsus.

»BASE 66 er en fascinerende historie om liv og død, frygt og glæde og nære venskaber. Det er en beretning
om ganske særlige mennesker, der tager det ekstra skridt - ud over kanten.«

- Yuri Kuznetsov - BASE 416

»Alle vil nyde at læse Jevtos spændende og humoristiske fortælling om hans fascinerende BASE-odyssé og
om, hvordan han finder en livsstil, der overskrider kunstige grænser og giver livslang inspiration.«

- Jean Boenish - BASE 3
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