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Glæden ved vin Per Pallesen Hent PDF Glæden ved vin er en samling små, fine historier, hvor flere kendte
danskere fortæller om deres smukke, sjove, våde - og største - vinoplevelser.

Om første gang interessen for vin virkelig slog gnister, om at blive glemt i en låst vinkælder, og om hvordan
det kan komme så vidt, at man må slikke de dyrebare dråber op fra et lufthavnsgulv.

I Glæden ved vin fører Per Pallesen sammen med sine mange vinglade venner læseren med på en anderledes
rejse ind i vinens verden. Her behøver man ikke at kunne dufte hvilken måned, druen er plukket. Det er nok

at læne sig tilbage og nyde en nærværende og begejstret bog om vin. Gerne med et godt glas til.

"Ved du hvad? Jeg tror, jeg vil være vinsamler."
"Sig mig, er du blevet snobbet af at bo i Gentofte?" sagde min kone.

"Nej, men jeg har fundet proptrækkeren!"
Michael Meyerheim
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