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Przez fiordy na otwarte morze. Bestseller z Norwegii o przyrodzie,
ktora nie przestaje nas zachwycac i stawiac przed nami wyzwania

oraz drzemiacej w nas tesknocie za wielka przygoda.
Smiala wyprawa, szalenczy pomysl, wielkie wyzwanie, grozny

zywiol i piekna natura. Dwojka przyjaciol - Morten i Hugo - pakuje
sprzet, wsiada do malego pontonu i wyrusza w misje, ktora ciagnac
sie bedzie przez caly rok, w tempie zmieniajacych sie por roku. Jaka

to misja?
W glebinach morskich w poblizu Archipelagu Lofoty, uznawanego
za jedno z najpiekniejszych miejsc na swiecie, zyje wielki rekin

polarny. Dorasta do 8 metrow dlugosci, wazy ponad tone i dozywa
pieciuset lat. Jego mieso zawiera toksyny, przyprawiajace ludzi o
halucynacje. Morten i Hugo postanawiaja na niego zapolowac.
Zarzucajac przynety, walczac ze sztormem, mijajac mielizny i

szkiery, rozmawiaja o zyciu, polowaniu, ucieczce od cywilizacji i
morzu - jego tajemnicach, niezwyklosci, istotach zamieszkujacych

glebiny. I owszem, nie stronia tez od alkoholu.
Ten arcyciekawy reportaz o morzu, pelen odniesien do historii,
literatury, sztuki, mitologii, ekologii czy zyciowych madrosci

prostych rybakow jest zarazem ksiazka, ktora pozwala nam uciec na



chwile od cywilizacji i zaspokoic dzieciece marzenie o wielkiej
przygodzie. Jej literackie wartosci doceniono, przyznajac autorowi

Nagrode Bragego i Nagrode Krytykow.
Genialna literatura faktu. Wiedza i madrosc Stroksnesa temat morza

jest bezcenna i bezkresna, w dodatku spisana przejrzystym,
norweskim stylem.

"Vart Land"
Bogata, pelna energii ksiazka, ktora sprawi, ze zatesknicie za

podrozowaniem... Najwieksze skarby mozna odnalezc w morskich
glebinach - pisze autor z zarazliwa pasja. I to owa pasja jest dla

ksiazki najbardziej charakterystyczna.
"Prosa"

Arcydzielo... Dzieki perfekcyjnej kompozycji i inspiracji
prawdziwym zyciem ksiazka Stroksnesa moglaby stanac obok takich

klasykow jak chocby Stary czlowiek i morze Hemingwaya
"Bergens Tidende"

Te ksiazke po prostu czyta sie z przyjemnoscia.
"Aftenposten"

Nie mozna sie jej oprzec... Wciagnela mnie od pierwszych stron.
"Nordlys"
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