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Fra Vredens Kap til Jordens Ende Bj\u00f6rn Larsson Hent PDF Forfatteren og sejleren Björn Larsson har i en
del år levet på en båd – en livsform der fremkalder overvejelse af såvel de store eksistentielle spørgsmål, som
hvordan man løser de forskellige praktiske sømandsopgaver. I en række essays fra sejladser i de keltiske
farvande, som han elsker højt, fortæller han bl.a. om farerne ved at sejle om natten, om at ligge for anker i

tidevand, om at bo på sin båd året rundt, om skotsk og irsk nationalisme og menneskets medfødte
frihedstrang, og om hvordan han selv endte med at blive forfatter. "Fra Vreden Kap til Jordens Ende" er en

bog for såvel inkarnerede sejlere som landkrabber i lænestolen. Den svenske forfatter Björn Larsson (f. 1953)
boede i flere år om bord på sin båd Rustica. Han er professor i fransk ved Lunds Universitet og fik sit
internationale gennembrud som forfatter med romanerne "Long John Silver" og "Den Keltiske Ring".
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