
True Grit
Hent bøger PDF

Bear Grylls
True Grit Bear Grylls Hent PDF Overlevelsesekspert, jægersoldat, bjergbestiger o.m.a. Bear Grylls fortæller
historierne om de eventyrere, opdagelsesrejsende, soldater, bjergbestigere og modstandsfolk, der nægtede at
give op i de mest ekstreme situationer – mennesker der har inspireret Bear Grylls gennem livet. Nogle af

historierne er ubehagelig læsning – overlevelse er sjældent smuk. Men alle handler de om mænd og kvinder,
der udviser tapperhed, dødsforagtende modstandskraft og ekstraordinær mental sejhed i en grad, så vi alle kan
lære af det. Tag for eksempel den amerikanske bombepilot Louis Zamperini, der overlevede 47 dage strandet
på havet ved at fange og dræbe sultne hajer og drikke varm blod fra albatrosser – blot for at blive taget til
fange af japanske soldater og blive tortureret i årevis i deres mest brutale krigsfangelejre … Eller Marcus

Luttrell, en NAVY SEAL, der egenhændigt holdt et Taleban-regiment på afstand, mens han i dagevis trak sin
blødende, gennemhullede krop gennem de barske bjerge i Afghanistan … Eller den unge Nando Parrado, en
af de overlevende fra et rædselsvækkende flystyrt højt oppe i de tilfrosne Andesbjergene, der kun snød døden,

fordi han var villig til at spise kødet af sine døde kammerater …
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