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Arctic Light Uri Golman Hent PDF Forlaget skriver: Du skal opleve Grønland og Arktis sammen med Uri
Golman. Han har prøvet at falde gennem en issprække, kun reddet af sin rygsæk, ventet i timer på en sneugle
og set en sæl med sin store unge på en drivende isflage. Han tilbringer mange dage i det kolde nord og ser

med egne øjne de forandringer, der sker i Arktis. Forandringer, som på lang sigt vil være katastrofale for hele
det arktiske miljø, og os alle os andre.

Arctic Light er resultatet af 10 års rejser i Arktis, og de mere end 100 billeder viser, hvor smukt, specielt og
sårbart miljøet er i Grønland og området omkring Nordpolen.

De mange flotte fotografier i fuld størrelse gør Arctic Light til den perfekte bog til alle med tilknytning til
Grønland og interesse i det arktiske område, ligesom alle med bare den mindste interesse for fremtidens klima

får udvidet horisonten.

Tekst på dansk, svensk og engelsk.
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