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Floder af rød jord Natasha Illum Berg Hent PDF Som 24-årig blev Natasha Illum Berg elev hos en

storvildtjæger i Tanzania, et usædvanligt karrierevalg for en ung, dansk kvinde. ”Floder af rød jord” er hendes
beretning om denne tid som elev i en ekstremt mandsdomineret verden. En fortælling om kampen mod og
med naturen, og om omverdenens dom over en kvinde, der trænger sig ind på mændenes domæne. Men ikke
mindst en historie om at stirre en angribende bøffel lige i øjnene, at møde angsten og ensomheden i en forladt
camp midt i Afrika, at jage en menneskeædende leopard og vågne op i en stjerneklar nat på savannen og
frydes over naturens skønhed. ”Fin og moden bog. Det er især de fine beskrivelser af jagtens virkelighed,

rutiner og lidenskab, der gør ’Floder af rød jord’ medrivende.” Natasha Illum Berg (f. 1971) debuterede som
forfatter med ”Floder af rød jord” (1999). Har siden skrevet flere bøger parallelt med sit virke som

storvildtjæger i Afrika, senest romanen ”Vildnis” (2010). Medstifter af Ivory Black Foundation, der har til
formål at beskytte elefanternes liv i naturen.

 

Som 24-årig blev Natasha Illum Berg elev hos en storvildtjæger i
Tanzania, et usædvanligt karrierevalg for en ung, dansk kvinde.

”Floder af rød jord” er hendes beretning om denne tid som elev i en
ekstremt mandsdomineret verden. En fortælling om kampen mod og
med naturen, og om omverdenens dom over en kvinde, der trænger
sig ind på mændenes domæne. Men ikke mindst en historie om at
stirre en angribende bøffel lige i øjnene, at møde angsten og
ensomheden i en forladt camp midt i Afrika, at jage en

menneskeædende leopard og vågne op i en stjerneklar nat på
savannen og frydes over naturens skønhed. ”Fin og moden bog. Det

er især de fine beskrivelser af jagtens virkelighed, rutiner og
lidenskab, der gør ’Floder af rød jord’ medrivende.” Natasha Illum
Berg (f. 1971) debuterede som forfatter med ”Floder af rød jord”
(1999). Har siden skrevet flere bøger parallelt med sit virke som



storvildtjæger i Afrika, senest romanen ”Vildnis” (2010). Medstifter
af Ivory Black Foundation, der har til formål at beskytte elefanternes

liv i naturen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Floder af rød jord&s=dkbooks

