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BESKRIVNING

"Eftersom jag önskade att få en bättre utblick än jag förut haft över havet, som vi fått lära, täcker mer än
två tredjedelar av jordklotet, men som en människa bosatt några kilometer inåt land kanske aldrig ens
skymtar, lika litet som hon ser till den hinsides världen, så besökte jag Cape Cod i oktober 1849 och en
gång till i juni samma år och begav mig till Truro i juli 1855."Cape Cod (1865) visar Thoreau både som
inspirerad naturiakttagare och passionerad kritiker av det rådande samhällssystemet. Om sina strövtåg på
Cape Cod, sina upplevelser av havets mäktighet, av ett färgmättat höstlandskap och vindpiskade
sandrevlar, om traktens geologi och vegetation, om ostron- och makrillfisket, om idylliska småstäder och
tragiska skeppsbrott berättar han med klarhet och skärpa och med artistisk känslighet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Cape Cod Regions | Cape Cod Travel Guide - Massachusetts

Sevärdheter i Cape Cod: Se TripAdvisors omdömen och bilder av saker du kan göra när du är i Cape Cod,
Massachusetts på TripAdvisor.

Cape Cod (house) - Wikipedia

Cape Cod's beaches are among the best in the world. With 559.6 miles of unspoiled coastline, Cape Cod
offers many beautiful beaches for you to enjoy.

De 10 bästa sevärdheterna i Cape Cod - TripAdvisor

The great Outer Beach described by Thoreau in the 1800s is protected within the national seashore. Forty
miles of pristine sandy beach, marshes, ponds, and ...
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CAPE COD

https://www.bo-fi.club/?p=CAPE%20COD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=CAPE%20COD&ln=se
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