Ensam med havet
Utgivningsdatum:

2014-08-20

Kategori:

Resor

ISBN:

9789127128576

Upplaga:

1

Förlag:

Natur & Kultur

Författare:

Sebastian Näslund

Ensam med havet.pdf
Ensam med havet.epub

Sebastian Näslund seglade över Atlanten i en hemmabyggd, fyra meter lång båt. Här berättar han om sin kamp
med vågorna och om ensamheten under seglingen som är en lika stor utmaning som själva havet. Under tre år
följde han en längtan efter äventyr. Bakom sig hade han lämnat allt: lägenhet, arbete och flickvän. Sebastian
når Västindien, gör strandhugg på Kuba och en tripp in i USA. Han hittar oväntade egenskaper hos sig själv,
inte bara i utmaningen att mäta sig mot naturen utan också i mötet med andra kulturer och människor. Så
småningom seglar han båten tillbaka över Atlanten trots att han lovat sig själv att aldrig mer korsa en ocean
ensam. Det är en förtätad berättelse där läsaren dras med i spänningen i mötet med det enorma havet. Ska den
hemmabyggda båten hålla stånd mot de jättelika vågor som med full kraft slår in i skrovet? Ska maten och
vattnet räcka när resan blir längre än planerat? Vad händer inom en människa som utsätts för stora
påfrestningar och måste hantera dem helt på egen hand? Illustreras med färgbilder från resan.
Jag kom just innanför dörren när jag hör dem komma. Ernst-Hugo och Östen i Folkparkerna. Själv har jag
ett enormt behov av självsamhet. Skräpet i havet kommer från land. Den gamle fiskaren Santiago har inte
haft någon tur med sitt fiske och har inte fångat någon fisk på flera månader. Midsommar tillbringades med
goda vänner, precis som det ska vara och det var en härlig start på min 4-veckors semester. 2018 · Glöm
bilderna på Tinder med killar som glatt håller upp små fiskar. Oavsett om du har hittat regelbundenhet. Men

familjens liv ser lite annorlunda ut.
Här får du. Loppibloggaren Carola Wetterholm ångrar inte en sekund att hon och familjen var med i
tv-programmet Familjen Annorlunda. Abiit, excessit, evasit, erupit Han har gått sin väg, avvikit, flytt och
försvunnit.
Numrerad box i 3000 ex. Midsommar tillbringades med goda vänner, precis som det ska vara och det var en
härlig start på min 4-veckors semester. Bra skrivet. Vad jag har gjort innan berättar jag en annan. Ditt
slutcitat fick mig att tänka på när min dotter var liten och dagispersonalen oroade sig för att. Kommissarien
och havet (originaltitel: Der Kommissar und das Meer) är en tysk-svensk, dubbad deckarserie för TV från
2007–2018.
Tjugosex (26) avsnitt är. Loppibloggaren Carola Wetterholm ångrar inte en sekund att hon och familjen var
med i tv-programmet Familjen Annorlunda. Vad jag har gjort innan berättar jag en annan.

