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Min familie og andre dyr Gerald Durrell Hent PDF Den britiske zoolog Gerald Durrell tilbragte sin barndom i
1930‘erne på den græske ø Korfu. Det var en barndom helt uden iPad og tv, faktisk ikke engang radio. Til
gengæld var den fuld af lange, solfyldte dage på opdagelse på den paradisiske ø med hunden Roger og æslet
Sally. Gerald var et passioneret naturmenneske, der helt fra barnsben var opslugt af naturens særeste, blødeste
og vildeste skabninger. Han fyldte familiens hjem med skildpadder, fugle og skorpioner – hvilket ganske ofte
førte til vanvittige og aldeles underholdende forviklinger. Gerald Durrell beskriver med stor kærlighed øens
rige dyreliv, dens beboere og sin excentriske familie. Mor Louisa kreerer den ene fantastiske middag efter den
anden, storebror Larry hamrer på skrivemaskinen dagen lang (og blev senere den verdensberømte forfatter
Lawrence Durrell), storebror Leslie elsker jagt og skydevåben, mens storesøster Margo mest bare plejer sig

selv.

GERALD DURRELL (f. 1925-1995), britisk zoolog, tv-vært og forfatter. Gerald blev født i Indien, der
dengang var britisk koloni, som den yngste af tre søskende. Da faderen i 1928 døde, måtte familien vende
hjem til England, hvor de bosatte sig i Bournemouth. De kunne imidlertid ikke holde det engelske klima ud
og flyttede derfor i 1935 til Korfu. Dér blev de i fem lykkelige år, indtil Anden Verdenskrig tvang dem tilbage

til England.

Som voksen arbejdede Gerald med at skaffe dyr til alverdens zoologiske haver, og han medvirkede i utallige
tv-programmer om dyr og natur. Han bosatte han sig på kanaløen Jersey, hvor han grundlagde Durrell

Wildlife Conservation Trust og Jersey Zoo, der fortsat arbejder på at beskytte sjældne og truede dyrearter.

`VERDENS BEDSTE BOG´

Anders Kofoed, zoolog og forfatter til bl.a. "Superkryb"

`ÆGTE BRITISK HUMOR´

Politiken

Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans højtskattede serie om privatdetektiven
V.I. Warshawski, bedre kendt som Vic. Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang på gang
vikles ind i gådefulde mysterier. Der kan trækkes paralleller til Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter,

men for fans af femikrimi-genren må serien om V.I. Warshawski siges at være moderskibet!

 

Den britiske zoolog Gerald Durrell tilbragte sin barndom i 1930‘erne
på den græske ø Korfu. Det var en barndom helt uden iPad og tv,
faktisk ikke engang radio. Til gengæld var den fuld af lange,

solfyldte dage på opdagelse på den paradisiske ø med hunden Roger
og æslet Sally. Gerald var et passioneret naturmenneske, der helt fra

barnsben var opslugt af naturens særeste, blødeste og vildeste
skabninger. Han fyldte familiens hjem med skildpadder, fugle og
skorpioner – hvilket ganske ofte førte til vanvittige og aldeles
underholdende forviklinger. Gerald Durrell beskriver med stor

kærlighed øens rige dyreliv, dens beboere og sin excentriske familie.
Mor Louisa kreerer den ene fantastiske middag efter den anden,
storebror Larry hamrer på skrivemaskinen dagen lang (og blev

senere den verdensberømte forfatter Lawrence Durrell), storebror
Leslie elsker jagt og skydevåben, mens storesøster Margo mest bare



plejer sig selv.

GERALD DURRELL (f. 1925-1995), britisk zoolog, tv-vært og
forfatter. Gerald blev født i Indien, der dengang var britisk koloni,
som den yngste af tre søskende. Da faderen i 1928 døde, måtte

familien vende hjem til England, hvor de bosatte sig i Bournemouth.
De kunne imidlertid ikke holde det engelske klima ud og flyttede
derfor i 1935 til Korfu. Dér blev de i fem lykkelige år, indtil Anden

Verdenskrig tvang dem tilbage til England.

Som voksen arbejdede Gerald med at skaffe dyr til alverdens
zoologiske haver, og han medvirkede i utallige tv-programmer om
dyr og natur. Han bosatte han sig på kanaløen Jersey, hvor han

grundlagde Durrell Wildlife Conservation Trust og Jersey Zoo, der
fortsat arbejder på at beskytte sjældne og truede dyrearter.

`VERDENS BEDSTE BOG´

Anders Kofoed, zoolog og forfatter til bl.a. "Superkryb"

`ÆGTE BRITISK HUMOR´

Politiken

Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans
højtskattede serie om privatdetektiven V.I. Warshawski, bedre kendt
som Vic. Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang
på gang vikles ind i gådefulde mysterier. Der kan trækkes paralleller
til Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter, men for fans af
femikrimi-genren må serien om V.I. Warshawski siges at være

moderskibet!

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Min familie og andre dyr&s=dkbooks

