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I april 1992 begav sig den tjugotreårige amerikanen Christoper McCandless ut i Alaskas vildmark för att
ensam vandra runt i naturen - utan mål, och utan att ens ha någon karta med sig. Innan han gav sig av hade han
gett sig själv ett nytt namn: Alexander Supertramp.
Han hade skänkt bort sina besparingar, övergett sin familj, bränt sin bil och sina kontanter och bestämt sig för
att starta ett helt nytt liv. Fyra månader efter att han gett sig av hittades han död av en jägare. Han hade svultit
ihjäl. In i vildmarken är Jon Krakauers självlysande, hyllade och nu klassiska skildring av John McCandless
liv, längtan och tragiska död, berättad med lika delar nyfikenhet och ömsinthet. 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. »Skrämmande och suggestivt. Ett
hjärtskärande drama om mänsklig längtan.« The New York Times »Fängslande och tragisk. Omöjlig att lägga
ifrån sig.« San Francisco Chronicle »Det må vara sakprosa, men In i vildmarken är ett mysteriedrama av bästa
sort.« Entertainment Weekly »En berättelse med en enastående kraft.« Washington Post

Sara said: Helt igennem fantastisk.
1. 1 /10. I total isolation og med et minimum af hjælpemidler skal de filme deres egen kamp mod sulten,
kulden, den barske natur og ikke mindst mod dem selv. Hur skulle det gå för dig i det vilda. Läs Sveriges nya
jakttidning.
Testa dina överlevnadskunskaper här. Hvor længe de skal være der, bestemmer de selv - den, der holder
længst, vinder.
It was written about the corruption of the American meatpacking industry during the early 20th century.
Mycket bra träning och en grymt duktig instruktör hade vi. Issuu company logo. Øen er fuld af bjørne, ulve
og pumaer. Vi har även i … 3/2/2018 · Har netop set Alene i vildmarken - Kampen om overlevelse på DR3.
Download,Comment,Like vildmarken Photos and Videos Shared by Various Users View all 7. Vi erbjuder
olika aktiviteter och ambitionen är att alla som placeras skall finna nya intressen, normer och värderingar.
Eräillä on luontoa.
Alene i vildmarken-kurser Du har sikker fulgt med i både den amerikanske og den danske serie Alene i
Vildmarken, og måske drømmer du om at deltage. 330 gillar · 1 pratar om detta · 22 har varit här. Listen to
all your favourite artists on any device for free or try the Premium trial.

