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En tur i skoven Bill Bryson Hent PDF Forlaget skriver: BILL BRYSON tager af sted for at vandre ad den
berømte rute gennem Appalacherbjergene, The Appalachian Trail. Med sine over 3300 kilometer langs

Amerikas østkyst er denne rute de lange vandretures bedstefar. Foran Bryson og hans umage makker, Stephen
Katz, ligger endeløse skove fulde af farer – rødlosser, bjørne og ulve; forrykte bondeknolde destabiliseret af

hjemmebrændt majswhisky, rabiesplagede stinkdyr, vaskebjørne og egern; ubarmhjertige stikmyrer og
forslugne kvægmyg; giftige bærbuske …

Hvorfor udsætte sig selv for den slags? Jo, forklarer Bryson: ”Jeg ville også gerne have lidt af den selvtillid,
der indfinder sig, når man kan spejde ud mod fjerne horisonter med et granithårdt blik og med langsom,

mandig stemme sige: ’Ja, jeg har skidt langt ude i skoven.’”

Bill Bryson har skrevet en lang række bestsellers, senest En kort historie om næsten alt (2006). En tur i
skoven er blevet filmatiseret med Robert Redford i rollen som Bryson.
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