
Nationalpark Vadehavet
Hent bøger PDF

Klaus Melbye

Nationalpark Vadehavet Klaus Melbye Hent PDF Forlaget skriver:

Forlaget Vestenvind blev grundlagt af naturfotograf Jens Kristian Kjærgård i 2011 i forbindelse med
udgivelse af bogen, Nationalpark Thy - natur i særklasse.

Seneste udgivelse er bogen Nationalpark Vadehavet - natur i verdensklasse. Begge bøger er opbygget efter
samme koncept. Fotografierne, som undertiden har et kunstnerisk tilsnit, er væsentlige faktorer i gengivelsen
af naturen i de respektive områder. Det er ikke fagbøger eller naturguider, men fotobøger hvor fotografen og
forfatteren på hver sit felt tager læseren med på en opdagelsesrejse i nogle af Danmarks smukkeste og mest

fantastiske naturområder.

Den grafiske opsætning er prioriteret højt og der anvendes kun danske trykkerier med stor faglig
kompetence. 

Bøgerne henvender sig til det brede publikum. Forfatteren og naturfotografen tager læseren med på en
oplevelsesrejse i Danmarks største nationalpark  - Nationalpark Vadehavet.

Rejsen, som kun foregår i den danske del, tager sin begyndelse ved Blåvandshuk hvor vi langsomt, men
sikkert bevæger vi os mod den dansk tyske grænse med en afstikker til Tønder, Nørre Sø og Magister Kog.
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