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BESKRIVNING

"En av de bästa äventyrsböckerna genom tiderna." Wall Street JournalDen 10 maj 1996 nådde
bergsklättraren och journalisten Jon Krakauer äntligen toppen av Mount Everest tillsammans med en
grupp andra klättrare. Kort därefter drog ett oväder av katastrofala mått in över dem. En storm som
dödade fem personer och lämnade de överlevande i ett tillstånd av chock, skräck och skuldkänslor.I den
hyllade bästsäljaren Tunn luft berättar Jon Krakauer den fängslande och otäcka historien om den ödesdigra
dagen och hur den förändrade hans liv för gott.JON KRAKAUER, född 1954, är en amerikansk författare
och bergsbestigare. Han har bland annat skrivit för tidskrifter som Outside och Rolling Stone. In i
vildmarken [1996] var Krakauers stora genombrott som journalist och författare, och har sålt i flera
miljoner exemplar. 1997 kom den lika hyllade, självupplevda Tunn luft, som även den blev en
mångmiljonsäljare. 2007 blev In i vildmarken film i regi av Sean Penn.»Krakauer återskapar den dödliga
stormen med en självlysande och skräckinjagande intimitet.« New York Times»Krakauers
ögonvittnesskildring är ett hypnotiskt drama om hybris, ansvar och självuppoffrande hjältedåd. Den
kommer att ge ett bestående intryck hos alla som läser den.« Booklist»Enastående.« Newsweek
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ladda ner Tunn luft av Jon Krakauer som ljudbok

Söker du efter "Tunn luft" av Jon Krakauer? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig
eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras ...

Tunn luft - Jon Krakauers fantastiska katastrofskildring - kanonfilm.se

Katastrofen skildras av Krakauer i boken Tunn luft. Krakauers genombrott som journalist och författare
gjordes huvudsakligen i och med hans bok In i vildmarken.

Tunn luft - resdagboken.se

Pris: 188 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Tunn luft av Jon Krakauer (ISBN
9789188681294) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...
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TUNN LUFT

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